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Sammanfattning  

Denna föreliggande uppsats har till syfte att undersöka hur lärare reflekterar om sin läs- och 

skrivundervisning i grundskolans tidigare år, och att belysa deras bild av elevernas språkutveckling. 

Vi vill relatera dessa till olika forskningsperspektiv för att se hur lärarnas föreställningar och 

perspektiven är kopplade till varandra, och se om lärare använder några verktyg som hjälp i sin 

planerade läs- och skrivundervisning och elevernas språkutveckling. Centrala begrepp vi använt i 

arbetet är läs- och skrivundervisning, perspektiv, modeller, lärare och elever. Vi har studerat vad 

tidigare forskning inom fyra olika perspektiv lyfter fram och utfört semistrukturerade intervjuer 

med yrkesverksamma lärare för att sedan tolka deras svar.  De fyra perspektiven vi presenterar är 

det kognitiva - psykologiska, det psykoslingvistiska, det sociokulturella och det sociopolitiska. Vi 

har valt att utgå från Kathy Halls (2003) tolkning av perspektiven i vårt arbete då vi kategoriserar 

dessa. Andra författare som genomsyrar vårt arbete är bl.a. Roger Säljö (2008), Ingvar Lundberg 

(1984/1995) och Maj Björk & Caroline Liberg (2002). Resultaten vi fått fram när vi tolkat vårt 

material är att lärare använder olika verktyg i sin undervisning men att de själva inte är medvetna 

om utifrån vilket perspektiv de arbetar. Vidare anser vi oss ha uppmärksammat att lärarna utgår från 

eleven och de aktuella styrdokumenten när de gör sina didaktiska val. Vi upplever att de didaktiska 

valen informanterna gör är väl medvetna i vår lilla undersökning.  
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1. Inledning  

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11 s. 9) 

 

En av många förutsättningar för att elever ska lyckas med skolan är förmågan att kunna läsa och 

skriva. Har eleven brister i sin läs- och skrivkunskap påverkar det dennes förmåga att ta till sig ny 

kunskap, inte bara i ämnet svenska utan, i alla ämnen i skolan. Förmågan att kunna ta till sig ny 

kunskap blir mycket begränsad om eleven inte har tillräckliga läs- och skrivkunskaper eftersom 

undervisningen hänger på att eleven ska kunna läsa och skriva för att tillgodogöra sig kunskap. Lgr 

11 betonar att undervisningen i svenskämnet skall syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper i 

det svenska språket. Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar så att de kan utveckla sitt tal- 

och skriftspråk. Eleven skall kunna ge uttryck i olika sammanhang och syften och få tilltro till den 

egna språkliga förmågan. Eleven skall genom undervisningen ges möjligheter att utveckla det egna 

språket för att kunna kommunicera, tänka och ta till sig kunskap. Språket är viktigt för att kunna 

göra sig förstådd och förstå vad som menas/sägs.  

 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur 

språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska 

undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna 

språkliga och kommunikativa förmågan.(Lgr 11 s 222) 

 

Under vår studietid till lärare har vi reflekterat mycket kring elevernas språkutveckling och hur läs- 

och skrivundervisningen kan bedrivas optimalt för att den enskilde individen lär sig att läsa och 

skriva. Utifrån våra reflektioner har vi valt att undersöka hur lärare motiverar sina didaktiska val i 

sin läs- och skrivundervisning och språkutvecklingen i grundskolans tidiga år. Vi vill ta reda på om, 

och hur, medvetna lärare är i sina didaktiska val, om lärarna följer en viss modell och hur 

undervisningen bedrivs utifrån olika forskningsperspektiv. Lgr 11 lyfter fram att undervisningen 

skall syfta till att eleven utvecklar sitt kunnande i att bearbeta texter och att skapa texter, 

tillsammans med andra men också enskilt. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att studera hur lärare motiverar sina didaktiska val i sin läs- och 

skrivundervisning i grundskolans tidigare år, och att lyfta fram deras bild av elevernas 

språkutveckling. Vi vill relatera dessa till olika forskningsperspektiv för att se hur lärarnas 

föreställningar och perspektiven är kopplade till varandra. Vidare vill vi undersöka om lärare 

använder några modeller som hjälp i sin planerade läs- och skrivundervisning, och elevernas 

språkutveckling. 

Frågor  

• Vilka föreställningar uttrycker lärare om sin läs- och skrivundervisning och hur motiverar de 

sina didaktiska val? 

• Hur kan lärarnas föreställningar knytas till de olika forskningsperspektiven? 

 

1.2 Disposition av uppsatsen 

 

Denna uppsats börjar med en kort bakgrund där vi kategoriserar tre perspektiv. Sedan följer tidigare 

forskning inom ämnet läs- och skrivundervisning och hur de ovan nämnda perspektiven kan 

kopplas till detta. Vidare skriver vi om tre olika modeller som används i läs- och 

skrivundervisningen. Dessa modeller kan även de kopplas till de olika perspektiven. I kapitlet som 

följer här på redovisar vi de metodologiska överväganden vi gjort före och under vår undersökning. 

Vi kommer sedan, i tur och ordning, presentera hur vi genomfört undersökningen, vilka våra 

informanter är, vad de anser är viktigt i deras läs- och skrivundervisning, om de arbetar efter 

speciella modeller, hur de ser på elevers språkutveckling och den fonologiska medvetenheten. 

Vidare presenterar vi en analys av det material vi fått fram och avslutar med en diskussion där vi 

reflekterar över vår undersökning. 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer vi att kortfattat berätta vad tidigare forskning och författare lyfter fram 

om ämnet läs- och skrivundervisning och språkutveckling och tydliggöra Kathy Halls (2003) 

kategorisering av perspektiven. Vi kommer att tydliggöra vilka modeller läraren kan använda sig av 

i sin planering av läs- och skrivundervisning och elevers språkutveckling. När vi skriver om elever 

kommer det ibland att stå läs- och skrivinlärning istället för läs- och skrivundervisning. Detta för att 

det ena inte går att separera från det andra på ett, för oss, tillfredsställande sätt. 

 

Inom läs- och skrivinlärning läser eleverna, enligt Ingvar Lundberg (1984/1995) dels för att lära sig 

just att läsa men också för att skaffa sig en fonologisk medvetenhet så att de i förlängningen kan 

manipulera fenomenen. Caroline Liberg (2006) framhåller vikten av talspråk och hur viktigt det är 

för elevens läs- och skrivutveckling. ”Läs- och skrivinlärningen pekar på att det finns likheter 

mellan talspråklärandet och skriftspråkslärandet” (Liberg 2006, s. 111). Undervisning av nybörjare i 

läs- och skrivinlärning bör grundas på kunskap om skillnader mellan talat språk och skriftspråk och 

om relationer mellan alfabetisk skrift och fonologisk struktur i talet. Dessa kunskaper leder, enligt 

Ann-Catrin Swärd (2008) till att eleverna kan få hjälp med att utveckla sitt skriftspråk. Roger Säljö 

(2003) betonar att människan har förmågan att utvecklas och lära både individuellt och i interaktion 

med andra och att språket kan ses som ett verktyg. En effektiv läsundervisning innebär att läraren 

systematiskt och medvetet använder lämplig pedagogik, enligt Tarja Alatalo (2011).  

 

 

2.1 Tre perspektiv på läs- och skrivundervisning 

Utifrån vårt syfte har vi undersökt vad forskare och författare skrivit om olika perspektiv inom läs- 

och skrivundervisning/inlärning. Med utgångspunkt från detta finner vi att Kathy Hall (2003) 

kategoriserar perspektiven på ett, för vårt syfte, meningsfullt sätt och har därför valt att utgå från 

hennes tolkning av perspektiven i vårt arbete. De tre perspektiv hon benämner är; det kognitiva - 

psykologiska, det psykoslingvistiska, och det sociokulturella. Hennes kategorisering visar hur olika 

forskare resonerar och argumenterar, utifrån respektive perspektiv, om ett barn som läsare. Eftersom 

vi valt att anamma Halls (2003) kategorisering börjar vi med att presentera hennes tankegångar lite 

närmare. 

 

När vi läste det Hall (2003) framhåller gav det oss möjligheter att kategorisera de olika perspektiven 
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på läsning. Hon intervjuar, betraktar och analyserar svaren från olika läsningsforskare som 

exempelvis Barbara Comber, Henrietta Dombey, Laura Huxford och David Wray som alla hävdar 

att de flesta barn kan bli läsare. De olika forskarna som Hall (2003) intervjuar representerar var och 

en ett av de olika perspektiven; kognitiva - psykologiska, psykolingvistiska, och det sociokulturella. 

Kopplat till dessa perspektiv berättar forskarna under intervjuer med Hall (2003) hur pedagogen kan 

gå tillväga för att hjälpa elever som har problem i sin läs- och skrivinlärning. Vidare ger forskarna 

olika förslag på hur läraren kan arbeta för att hjälpa eleven/eleverna.  

 

Undersökningen och frågorna i boken utgår från en elev, Stephen åtta år, som tränas för att komma 

framåt i sin läsning. Tillsammans kommer forskarna som intervjuats och Hall (2003) med olika 

förslag om hur Stephens lärare skall kunna stödja honom och ge honom de verktyg som behövs för 

att han skall komma vidare i sin språkutveckling. De diskuterar också hur de olika perspektiven kan 

fungera i klassrummet beträffande Stephen. De olika synsätten på läs- och skrivutvecklingen som 

analyseras och inkluderas i Halls (2003) bok utgår från de tre perspektiv vi tidigare har nämnt. 

Perspektiven kan vara till hjälp att vägleda olika val av pedagogiska tillvägagångssätt och att ge 

eller stödja teorier om varför läraren väljer/gör dessa val. Hall (2003) lyfter fram att det finns 

komplexitet och rikedom i området för forskning om läs- och skrivundervisning och hon påvisar att 

det är meningslöst att söka efter endast en rätt metod för läs- och skrivundervisning.  
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3. Lärares undervisning utifrån olika teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik kommer vi först ge en beskrivning av hur läraren kan undervisa utifrån ett 

kognitivt- psykologiskt perspektiv. Där ser vi bland annat att läraren utgår från hur eleverna tänker, 

uppfattar och minns saker. Vi går sedan vidare till det psykolingvistiska perspektivet där lärarens 

fokus ligger på hur man skriver, talar och uppfattar språk. Efter detta perspektiv går vi vidare till att 

presentera det sociokulturella perspektivet som betonar vikten av att läraren använder sig av 

interaktion i sin undervisning. Till sist beskriver vi den fonologiska cirkeln, den u- formade 

modellen och Bornholmsmodellen eftersom dessa kan användas som verktyg av lärare när de 

planerar och genomför sin läs- och skrivundervisning. 

 

3.1 Kognitivt - psykologiskt perspektiv  

Det första perspektivet vi behandlar är det kognitivt- psykologiska perspektivet. I det kognitivt- 

psykologiska perspektivet lär sig läraren uppfatta/förstå hur eleverna lär sig lagra information och 

hur de bearbetar det de lärt sig. När det gäller detta perspektiv skriver Hall (2003) att läraren som 

arbetar utifrån ett kognitivt- psykologiskt perspektiv kan se hur eleverna uppfattar, tänker, minns, 

talar och löser problem i sitt lärande. Vidare påtalar författaren att lärare som arbetar utifrån detta 

perspektiv ofta använder sig av problemlösning i sin undervisning och ser till den mentala 

processen i elevers inlärning. Inom läs- och skrivinlärning läser eleverna, enligt Lundberg 

(1984/1995) dels för att lära sig just att läsa men också för att skaffa sig en fonologisk medvetenhet 

så att de i förlängningen kan manipulera fenomenen. ”I normalt språkbruk är man för det mesta 

inriktad på budskapets innehåll och ägnar sällan en tanke på den språkliga formen” (Lundberg 

1984/1995, s.48). Lärare kan bedriva sin undervisning med hjälp av metaspråkliga lekar och 

övningar och när eleverna har knäckt den alfabetiska koden ställs ytterligare krav för att ta eleven 

framåt i sin läsning, skriver Lundberg (1984/1995). 

 

Hall (2003) menar att den lärare som arbetar utifrån det kognitiva - psykologiska perspektivet 

arbetar för att ge eleverna förståelse för alfabetet i skriftspråket, avkodning av ord, ordigenkänning 

och ett ökat ordförråd. För att skapa förståelse av sambandet mellan alfabetet och skriftspråket 

arbetar man med bokstavens ljud, form, böjning och hur bokstaven låter samtidigt som eleverna 

skriver, enligt Hall (2003). Läraren lyfter även fram att det finns oregelbunden stavning av ord och 

får på så sätt in arbetet med avkodning, ordigenkänning och ett utökat ordförråd. ”För att kunna 

uppfatta ord måste man lära sig att identifiera de bokstäver som ordet är uppbyggt av” (Lundberg 
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1984/1995, s.51). I detta perspektiv arbetar läraren utifrån en ”bottom-up”process och använder sig 

av responsarbete i sin undervisning. Fridolfsson (2008) beskriver detta som en syntetisk metod där 

[…]” läsinlärningen är mycket strukturerad och barnen får lära sig en bokstav och ett ljud i taget” 

(Fridolfsson 2008, s.105).  

 

 

En ”bottom-up”process är när eleven går från små delar (bokstavsljud) till helhet (hela ordet) 

genom att ljuda sig fram, detta är något Lundberg (1984/1995) kallar för avkodningsfärdigheter. 

Om läraren använder sig av responsarbete blir alla elever, enligt både Hall (2003) och Løkensgard 

Hoel (2001), delaktiga i inlärningsprocessen. Ett responsarbete består, enligt Løkensgard Hoel 

(2001) av ett antal individer som arbetar med språket som verktyg. Under dessa samtal har eleverna 

en chans att få fram undangömda resurser i sig själva.  

 

 

Bedömningen måste ske med hjälp av omfattande frågor eller under lång tid, och processen att 

komma fram till ett svar måste också bedömas i sin tur. Hall (2003) anser att eleven får insyn i det 

egna lärandet genom att läraren arbetar på ovanstående sätt. Lärare som arbetar med 

avkodningsinriktad läs- och skrivpedagogik har, enligt Tarja Alatalo (2011), mer kunskap om 

språkets strukturer och detta är grunden för både det talade språket och det skrivna språket.  

 

3.2 Psykolingvistiskt perspektiv 

Enligt Hall (2003) har det psykolingvistiska perspektivet sin grund i beteendepsykologin. Hon 

konstaterar att det kan ses som en form av språkpsykologi, en vetenskap, som beskriver hur man 

skriver, talar, uppfattar och tillägnar sig språk. Detta leder i sin tur, enligt författaren till att eleverna 

på olika sätt kan lära sig att formulera sig eller ge uttryck. Vidare, hävdar Hall (2003) att läs- och 

skrivinlärningen sker genom att eleven kopplar ljud och ljudkombinationer till aktuella situationer 

när man arbetar med detta perspektiv. Enligt Hall (2003) kan en lärare som arbetar utifrån det 

psykolingvistiska perspektivet grunda sin undervisning på situationsbaserad problemlösning, 

ordigenkänning, grammatik, att ge eleven ett ordförråd samt att skapa förståelse för hur man skapar 

meningar genom ordkombinationer. Lärare och elever kan således arbeta med ”Whole language” 

och/eller ”real books”. Enligt Hall (2003) används både ”bottom-up” och ”top-down”processer för 

undervisning i detta perspektiv. I boken Hur barn lär sig läsa och skriva, beskriver Caroline Liberg 

(2006) att en ”bottom-up”process är när eleven går från små delar (bokstavsljud) till helhet (hela 

ordet) genom att ljuda sig fram.  
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En ”top-down”process beskriver Liberg 2006 är när eleven utgår från helheten (hela ord) och bryter 

ner den till delar (bokstavsljuden). ”Whole language” är, enligt Fridolfsson (2008) när 

undervisningen utgår från helheten och förståelse för helheten.  Detta benämner Fridolfsson (2008) 

som en analytisk metod: […]”Hela ord eller enklare text som utgångspunkt. Därefter analyseras 

språkljuden och bokstäverna” (Fridolfsson 2008, s. 106).  Vidare påtalar Fridolfsson (2008) att man 

kopplar ihop ”whole language” och ”top-down”processen då de båda utgår från helhet (hela ord) 

och bryter ner till delar (bokstavsljud). I ”Whole language” ska eleverna också lära sig att texten har 

en mening och att texten förmedlar budskap. Real books är när läraren använder sig av riktiga 

böcker för att lära eleverna att läsa (Hall 2003). 

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet utgår läraren från att man skall ha en interaktion mellan 

individerna i lärande situationer, enligt Halls (2003) presentation av perspektivet. Hon skriver att 

läraren arbetar med eleverna som en del i det samhälle de lever i och utgår inte enbart från individen 

utan ser även till den sociala kontexten. Vidare skriver Hall (2003) att det är viktigt att läraren 

förklarar för eleven så att eleven själv förstår vad denne har för nytta av att lära sig. Läraren måste 

försöka få eleven att se sambandet mellan kunskap och nytta av det som lärs in. Författaren påpekar 

att läs- och skrivundervisningen sker i interaktion mellan individer och kan på så sätt utvecklas från 

personlig färdighet till kulturell praktik. Genom interaktionen med andra får eleven verktyg att 

förmedla exempelvis det man läst, skrivit, sett eller hört. Läraren bör säkerställa att eleven får en 

fonologisk medvetenhet och det kan, enligt Carina Fasth (2007) uppnås genom interaktion. Enligt 

Hall (2003) gör detta att eleverna också kan använda sig av tidigare erfarenheter, både sina egna och 

andras, för att komma vidare i sin inlärning. I ett sociokulturellt perspektiv skriver Liberg (2006) att 

huvudfokus ligger […] ”på att studera de sociokulturella sammanhangen som vi som individer 

bidrar till att skapa och hur vi gör för att skapa dem. Hur ser sammanhanget ut, vilka villkor råder, 

hur deltar man i de här sammanhangen och vad bidrar man med?” (Liberg 2006, s. 21). 

 

Kommunikation består, enligt John Dewey (1916/2005) av samtal, kroppsspråk och miljön man 

befinner sig i. Subjekt har olika betydelser i olika miljöer och därför måste läraren anpassa 

undervisningen efter behov. Vad som ses som rätt ena gången kan ses som fel nästa gång (Dewey 

1916/2005). Ett sätt att utvecklas och att komma framåt i det sociokulturella perspektivet kan vara 

att lära sig nyttja artefakter enligt Säljö (2008). Artefakter i detta sammanhang kan vara att de som 

inte kan på egen hand, kan använda sig av redskap eller andra människor till hjälp och på så vis 

klara av uppgiften de ställts inför. Kommunikation och språket är centralt, enligt Säljö (2008) och 
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kunskaperna är det vi lär oss genom, och med hjälp av andra. Vidare hävdar han att kunskapen 

också är beroende på sammanhang och för att bedöma ett sociokulturellt lärande bör det göras 

kollektivt och helst fortlöpande. 

 

 

3.4 Sammanfattning av de tre perspektiven 

Sammanfattningsvis när det gäller de tre perspektiven kan vi säga att det kognitiva - psykologiska 

perspektivet innebär att läraren ser hur eleverna lär sig lagra information och att bearbeta det som de 

lärt sig. Undervisningen bedrivs kontextreducerat och läs- och skrivundervisningen går från 

smådelar till helhet. Psykolingvistiskt perspektiv innebär att läraren arbetar utifrån 

språkpsykologiska antaganden om hur elever tillägnar sig språk på olika sätt. Situationsbaserad 

problemlösning, ordigenkänning och elevens ordförråd är här av stor betydelse. Läraren arbetar ofta 

med ”whole-language” och ”real books”. Positiva och negativa förstärkningar är något läraren 

använder sig av i detta perspektiv och respons är en viktig del i detta. I det sociokulturella 

perspektivet är interaktion mellan eleverna en viktig del av undervisningen. Läraren utgår från både 

eleven och den sociala kontexten runt omkring dem i undervisningen och läs- skrivundervisningen 

är således situerad. Läraren uppmuntrar eleverna att ta till sig kunskaper genom att samspela med 

andra och ger dem, på så vis, redskap/verktyg för att utvecklas språkmässigt. Kommunikation är en 

annan viktig aspekt i detta perspektiv.  
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4. Modeller som verktyg 

Nedan följer en beskrivning av tre olika modeller som kan kopplas till de tre perspektiven. Lärare 

kan använda sig av modellerna i sin läs- och skrivundervisning. Beroende på vilket perspektiv 

läraren arbetar utifrån passar olika modeller in i undervisningen. Den första modellen vi beskriver 

kallas för den fonologiska cirkeln, följt av den U-formade modellen och till sist presenterar vi 

Bornholmsmodellen. 

 

4.1 Den fonologiska cirkeln 

Vi har valt att ta med den fonologiska cirkeln i detta kapitel då vi läst om den i litteraturen som 

behandlar tidigare forskning inom läs- och skrivundervisning En lärare som använder den 

fonologiska cirkeln som modell i sin undervisning arbetar utifrån ett psykolingvistiskt perspektiv 

och går från helhet till delar. Fonologisk medvetenhet är en viktig utgångspunkt i samtliga 

perspektiv vi utgår från i vår studie. Med fonologisk medvetenhet menar vi att eleven lär sig 

uppfatta språk ljuden, detta kan tränas genom t.ex. rim och ramsor. Eleven får också lära sig att dela 

upp orden till stavelser och sedan sätta samman stavelserna till ord igen.   

 

 

Fonemmedvetenhet är när eleven blir medveten om en bokstavs språkljud. Fonologisk förmåga är 

när eleven har förmågan att reflektera och analysera olika språkljud. Fonologiskt minne betyder att 

de ljud som varje bokstav har måste hållas kvar i elevens minne tills att eleven kan identifiera ordet. 

Dessa har enligt flera studier betydelse för läsutvecklingen, enligt Ann-Katrin Swärd (2008). Vidare 

skriver författaren att de lärare som ska undervisa nybörjare i läs- och skrivinlärning bör ha kunskap 

om skillnader mellan skrivet och talat språk och om relationer mellan fonologisk struktur i talet och 

alfabetisk skrift. Dessa kunskaper leder till att barnen kan få hjälp med att utforska skriftspråkets 

användning. När vi gör vår analys vill vi undersöka om lärarna har den fonologiska cirkeln som 

verktyg i sitt tänkande kring barns läs- och skrivutveckling eftersom fonologisk medvetenhet är en 

stor del i läs- och skrivundervisningen inom de olika perspektiven. 

 

 

I Vägar in i skriftspråket från 2002, skriver Maj Björk & Caroline Liberg om den livslånga läs- och 

skrivinlärningen. Motivation är ett nyckelbegrepp för allt lärande. Förstår ”jag” varför ”jag” skall 
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lära och vilken nytta ”jag” har av kunskapen blir viljan att lära stark. Den fonologiska cirkeln 

(Björk/Liberg 2002, s. 40) visar en metod för läs- och skrivundervisning som utgår från helheten 

och förståelsen  i en ”top-down”process.  

 

Bild 11             

 

                                             

Steg ett i den fonologiska cirkeln är att utifrån förståelsen och användningen av ett ord  också kunna 

objektifiera ordet och analysera det. Språket skall läraren presentera för eleven så att den får en 

förståelse om språkets uppbyggnad. Språket skall med andra ord ses som ett objekt som kan 

utforskas. Ord är således inte bara ord som används för att göra sig förstådd i talspråk, man kan 

även prata om dem. I inledningsskedet av läroprocessen tänker eleven inte på att ordet i sig har olika 

ljud/läten utan associerar till betydelsen av ordet. T.ex. - hur låter ko?  Muuuuuu. Ett barn som har 

kommit längre i sin fonetiska medvetenhet svarar kanske istället K-O. Steg två innebär att eleven 

skall dela upp orden i mindre delar, hitta fonemen, för att kunna knyta dem till bokstäver som 

används i skriftspråket. I början på detta steg är det oftast lättast att hitta stavelserna i orden och 

läraren kan använda sig av s.k. klapplekar som kan vara ett effektivt arbetssätt. Ett exempel på en 

sådan klapplek är, att på morgonsamlingen i klassrummet, kanske i samband med närvarokontroll, 

kollektivt klappa stavelserna i barnens namn. I steg tre får eleven lära sig mer konkret hur varje 

bokstav låter, ser ut och vad bokstaven heter. Här lär sig eleven att bokstäverna har ett alfabetsljud 

och ett eller flera talljud. I det fjärde steget skall eleven lära sig i vilken ordning delarna kommer. I 

detta steg skall eleven kunna redogöra för vad ett ord börjar på för bokstav och vad som följer 

sedan. Eleven skall klara av att placera de olika delarna i ordet på rätt plats, inte tappa bort 

bokstäver eller lägga till bokstäver som inte skall vara med. Byter eleven ut fonem ändras 

betydelsen och ordet får en ny innebörd. På detta sätt kan pedagogen leka med språket och skapa ett 

                                                 
1 
 _Liberg (2009) 
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intresse hos barnet. I steg fem skall eleven klara av att få ihop delarna till en helhet. De ska kunna 

skriva och läsa orden. När eleven har kommit så här långt i sin utveckling kan det ljuda ihop 

fonemen till en helhet, ett ord. Eleven kan även omvandla ljuden till bokstäver, och därigenom även 

dela upp helheten i delar för att sedan foga samman dem till en text. I det sista steget i den 

fonologiska cirkeln skall eleven förstå vad det läser och skriver. Eleven skall kunna sätta texten i ett 

sammanhang (Björk/Liberg 2002, s. 22-45).  

 

4.2 Den U-formade modellen 

Den U-formade modellen har vi valt att ta med då vi anser att den är ett komplement till den 

fonologiska cirkeln och är ännu en strategi eller ett verktyg som lärare kan utgå från. Denna modell 

passar in i det sociokulturella perspektivet. Eleven lär sig språka genom att i ett första skede härma 

omgivningen för att sedan övergå till ett eget manipulerande och experimenterande och slutligen 

har eleven lärt sig språkreglerna. Flertalet författare skriver den U-formade modellen och i viss 

litteratur benämns för den V-formade modellen. Vi väljer dock att använda U eftersom vi anser att 

det är en bättre benämning då den är smidigare i sin beskrivning. Vi vill se om lärare använder sig 

av denna reflektion i sin och läs- och skrivundervisning. Som vi påpekat tidigare kan den U-

formade modellen ses som ett komplement till den fonologiska cirkeln och således har den 

betydelse för elevernas språkutveckling.  

 

Skriftspråket bygger på talspråket och det är viktigt att läraren ger eleverna både tid och tillfällen att 

utveckla sitt språk, skriver Alatalo (2011) och hon poängterar att respons är en viktig del av arbetet. 

I det sociokulturella perspektivet ses inlärningen som något som sker i samverkan mellan individer 

och samhället de lever i. Sven Strömqvist (2003) skriver om den U-formade modellen vad gäller 

barns tidiga språkutveckling. I det initiala skedet då härmning sker kan man inte tala om någon 

språkutveckling, möjligen ett uppbyggande av ordförråd, enligt Strömqvist (2003). I den andra 

fasen då eleven experimenterar och manipulerar börjar språkutvecklingen. Det är även i denna fas 

som över/underextension och övergeneralisering används. Eleven börjar ”språka” genom härmning, 

och det är då över/underextension dominerar. Överextension innebär att eleven använder ett ord för 

många saker. T.ex. kan alla djur med fyra ben vara en hund, eller alla kvinnor är mamma/män är 

pappa. Detta gör att eleven med utgångspunkt från sina egna referenser och objektets uppfattade 

särdrag sätter en verbal etikett. Underextension är vad man kan säga motsatsen till ovanstående och 

används då eleven lyckas urskilja, i sitt tycke, starka särdrag. T.ex. MIN NALLE är en nalle, alla 

andra gosedjur är något annat. MIN MORFAR är en morfar, han kan inte vara mammas pappa eller 

kusinens farfar 
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Bild 22 

 

 

 

 

 

 

 

Strömqvist (2003) skriver att i takt med att ordförrådet växer försöker sedan eleven att manipulera 

språket efter sin egen kunskap och det är då en språklig medvetenhet börjar ta form. Det är i detta 

skede det kan verka som om barnet har gått ifrån att behärska språket bra till att helt plötsligt börja 

tala/skriva väldigt konstigt (med vuxna mått mätt). Övergeneralisering innebär att eleven böjer 

substantiven enligt ett, för eleven, givet mönster, exempelvis en hund - flera hundar, ett hus - flera 

husar, en hand - flera handar. Eleven använder i detta exempel ändelsen -ar, som i hundar blir rätt 

men fel i de andra sammanhangen. Eleven har inte förstått att ordet hus är ändelselöst i plural eller 

att ordet hand byter vokalen a mot ä och får en -er- ändelser istället Strömqvist (2003). Det är här vi 

som pedagoger kommer in och hjälper till och lär eleven hur det ska vara för att bli korrekt svenska. 

 

4.3 Bornholmsmodellen  

De lärare som arbetar efter Bornholmsmodellen undervisar ur ett kognitivt – psykologiskt 

perspektiv på ett varierat sätt med lekar och spel för att eleven ska upptäcka språkets alla delar, och 

för att stärka elevens fonologiska medvetenhet. De utgår från rim och ramsor i läs- och 

skrivundervisningen och språkutvecklingen. Läraren arbetar också med att utveckla förståelsen av 

den alfabetiska principen.  I denna modell upptäcker eleven att det finns ett samband mellan 

bokstäverna och språkljuden. När läraren arbetar utifrån denna modell ljudas de första bokstäverna 

samman till ord. Läraren ska arbeta så att eleven får en förståelse att bokstäverna är både grafem 

                                                 
2 Egen illustration  

Eleven har lärt sig  
språkreglerna 

Eleven härmar sin 
omgivning 

 
U 

Språket ”försämras 
tillfälligt” 
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och fonem och att dessa hör ihop.  

Lyssnande och koncentration som inriktar uppmärksamheten mot ljud i allmänhet. Målet är att så småningom 

kunna uppmärksamma språkljud, fonemen. 

Rim och ramsor som utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och att skilja mellan 

innehåll och form.  

Uppdelning i meningar och ord som utvecklar förmågan att upptäcka att det som sägs kan delas in i mindre 

enheter. Barnen får jämföra korta och långa meningar och uppmärksamma ord av varierande längd (tåg - 

nyckelpiga) samt laborera och leka med sammansatta ord t.ex. att sol och ros kan bli ett helt nytt ord. 

Uppdelning i stavelser som utvecklar förmågan att kunna uppfatta stavelserna i ett ord (analys) och därefter 

föra samman dem till ett ord (syntes). 

Uppdelning i fonem som innebär dels förmågan att urskilja första och sista ljud i ord men även att identifiera 

och dela upp ett ord i fonem (analys) samt föra samman ljud till ett ord (syntes) (Bornholmsmodellen)  

 

Efter dessa steg har barnet fått en förståelse för den alfabetiska principen och kan knäckt den 

alfabetiska koden  

 

4.4 Sammanfattning av modeller 

I samtliga ovanstående perspektiv finns den fonologiska medvetenheten hos elever som en röd tråd. 

Vi har beskrivit tre modeller som lärare kan arbeta utifrån i sin läs- och skrivundervisning. Dessa 

modeller innehåller strategier som sägs öka elevernas fonologiska medvetenhet och ger läraren 

verktyg att bedriva läs- och skrivundervisning. I den fonologiska cirkeln är tyngdpunkten på att 

eleven skall gå från helheten till delarna i språkets uppbyggnad. Den U-formade modellen är 

flexiblare och tillåter läraren att undervisa både från delarna till helheten men även från helheten till 

delarna.  

Kortfattat kan den fonologiska cirkeln beskrivas såhär:  

1. Se ett språkligt uttryck som ett objekt 

2. Dela in språkobjektet i mindre delar, i fonem, och koppla till deras 

motsvarigheten i skriften, bokstavsljuden 

3. Veta vad delarna heter, hur de låter och hur de ser ut 

4. Veta i vilken ordning delarna kommer 

5. Få ihop delarna till en helhet 

6. Känna igen helheten som ett ord som har en betydelse i ett 

språkanvändningssammanhang (Liberg 2009. s. 8). 

 

Den U-formade modellen handlar om hur vi kan se på elevers språkutveckling. Vilka steg eleverna 

går igenom och hur vi kan hjälpa dem vidare i deras språkande. Det börjar med att eleven härmar 
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sin omgivning för att sedan pröva sig fram på egen hand. Under detta skede kan ”vi vuxna” tycka 

att språket försämras men i själva verket så lär sig eleven hur den kan utveckla sitt språk på egen 

hand. Efter detta steg lär sig eleven hur språkandet ska gå till och vilka regler som gäller. Detta är 

viktigt för att eleven ska kunna bli en språkande, skrivande och läsande individ. ”I början av t.ex. 

verbutvecklingen använder inläraren den korrekta formen gick. I ett senare utvecklingsskede, när 

inlärningen upptäcker den regelbundna preteritumformen börjar formen gådde dyka upp, för att i 

senare utvecklingsskede återgå till att vara gick” (Monica Axelsson 2003, s. 132).  

 

I Bornholmsmodellen utgår läraren från att undervisa genom rim och ramsor och lekar för att stärka 

elevens läs- och skrivutveckling och språkutvecklingen för att eleven ska få en förståelse för och att 

stärka den fonologiska medvetenheten.  Bokstäverna ljudas samman till ord och läraren strävar efter 

att eleven ska få förståelse för bokstäver.  Denna modell grundar sig på en ”top-down” process . 

 

I följande kapitel kommer vi att tydliggöra hur lärare kan arbeta utifrån respektive perspektiv. 
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5. Arbetssätt utifrån perspektiv 

Först börjar vi med det kognitiva - psykologiska perspektivet och sedan det psykolingvistiska 

perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Det vi har kommit fram till är att det första, 

kognitiva - psykologiska, perspektivet har ett snävare synsätt på elevernas läs- och skrivinlärning 

och deras språkutveckling medan det tredje, det sociokulturella, har ett mer kritiskt förhållningssätt 

till undervisningen. Vi anser att det psykolingvistiska perspektivet står mitt emellan dessa 

perspektiv.  

5.1 Kognitivt – psykologiskt 

Med Kognitivt - psykologiskt perspektiv menar vi att läraren lär sig hur eleverna lär sig lagra 

information och hur de bearbetar det de lärt sig. Läraren kan på detta sätt se hur eleverna uppfattar, 

tänker, minns, talar och löser problem i undervisningen. De lärare som arbetar utifrån ett kognitivt – 

psykologiskt synsätt vill fånga elevens intresse och tillhandahålla material utifrån detta. Vidare skall 

läraren göra läsningen och skrivningen rolig och lustfylld. Ett lustfyllt lärande kan läraren uppnå 

med exempelvis lättlästa böcker med färre ord i, att man hittar fler tillfällen att låta eleverna skriva 

och använder sig av datorn i undervisningen. Läraren kan t.ex. ge eleven lappar med uppgifter och 

sedan ge respons via exempelvis e-post. Flertalet författare lyfter även fram vikten av att pedagogen 

använder och tränar ordigenkänning som ett arbetssätt då eleven lättare kan ta sig igenom en text 

utan att behöva ljuda alla ord (Hall 2003, Alatalo 2011 m.fl.). Enligt författarna är grunden för läs- 

och skrivundervisningen i detta fall en ”bottom-up”process vilket innebär att eleven först bör lära 

sig fonem och grafem för att sedan gå vidare till att bilda ord.  

 

5.2 Psykolingvistiskt perspektiv 

Eftersom det psykolingvistiska perspektivet är baserat på ett behavioristiskt/psykologiskt synsätt 

kan det kan ses som en form av språkpsykologi, en vetenskap, som beskriver hur individen skriver, 

talar, uppfattar och tillägnar sig språk. Viktiga frågor för läraren som arbetar med detta perspektiv 

att tänka på är, hur talar vi, hur förstår vi språk, vilken roll har språket för vårt tänkande, hur kan 

barnen lära sig språket? Detta menar vi i sin tur leder till att eleverna kan, på olika sätt, lära sig att 

formulera sig eller ge uttryck. Precis som i ett kognitivt synsätt används här ”bottom-up”processer 

men framför allt används ”top-down”processer. Dessa kan ses som varandras motsatser (eller 

komplement). Arbetar läraren med ”top-down”processer utgår denne från helheter för att sedan dela 

upp dem i fonem och grafem. Detta benämner Fridolfsson (2008) som analytisk metod: […]”Hela 



 

16 

ord eller enklare text som utgångspunkt. Därefter analyseras språkljuden och bokstäverna” 

(Fridolfsson 2008, s. 106). 

 

5.3 Sociokulturellt perspektiv  

I det sociokulturella perspektivet påstår vi att läraren utgår från en interaktion mellan individer i 

lärande situationer. Läraren arbetar med eleverna som en del i det samhälle de lever i och utgår inte 

enbart från individen utan ser även till den sociala kontexten. Läraren måste låta individen själv 

förstå nyttan av att lära sig, eleven måste se sambandet med att ha nytta av det som lärs in. Läs- och 

skrivundervisningen sker i interaktion mellan individer och kan på så sätt utvecklas från personlig 

färdighet till kulturell praktik.  

Lärare som undervisar utifrån ett sociokulturellt synsätt tar eleven framåt i sin läs- och 

skrivinlärning på flera sätt. Läraren kan använda sig av speciellt utformade träningsprogram där 

specifika färdigheter övas, exempelvis ordigenkänning, att höra ljud i ord och stavning mönster t.ex. 

dubbelteckning och grammatikträning. Läraren skall ta reda på elevens intresse och utifrån detta 

hjälpa eleven att välja böcker som kan passa individen. För att träna elevens skriftspråk kan läraren 

låta eleven skriva böcker och texter baserat på egna intressen och på detta vis skapa fler 

skrivtillfällen. Enligt Hall (2003) bör läraren även läsa tillsammans med eleven, låta eleverna läsa 

tillsammans och lyssna på texter samtidigt som eleven har en bok framför sig. På detta sätt kan 

samtliga elever följa med i texten på ”sin nivå”. När läraren arbetar utifrån det sociokulturella  

synsättet uppmuntrar läraren även till att stärka individens självförtroende vad gäller läsning och 

skrivning. Detta kan göras bl.a. genom att läraren väljer böcker eleven känner igen och sådana 

böcker som eleven kan relatera till och utmanas till att berätta om de texter som lästs. Läraren skall 

kunna utveckla elevens motivation till läsning genom t.ex. intressen utanför skolan och eventuellt 

kunna implementera de texter som läses utanför skolan till skolan. Det är även viktigt att läraren tar 

in omvärlden i klassrummet med exempelvis författaruppvisningar och bokklubbar som i sin tur 

eventuellt kan fortsätta även på elevernas fritid. Detta kan läraren göra för att skapa intresse och 

engagemang för den enskilde individen i samhället den lever i. Samarbetsövningar som passar alla, 

tillhandahålla elevintressanta texter och att skapa läs- och skrivtillfällen är strategier som Hall 

(2003) nämner. Läraren skall även ge eleven tillfällen att öva läsning, både enskilt och för/med 

andra barn och vuxna.  

 

Nedan kommer vi att berätta hur vi genomfört vår undersökning.  
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6. Metodologiska överväganden 

Under denna rubrik kommer vi tydliggöra vilken forskningsmetod vi valt och att beskriva 

tillvägagångssättet vi utfört våra intervjuer på. Vi kommer också att presentera vilka forsknings 

etiska övervägande vi har utgått från. Då vi bestämde oss för att skriva om hur lärare uttrycker sig 

kring sin läs- och skrivundervisning och deras syn på elevernas språkutveckling, ville vi intervjua 

lärare som är verksamma inom läs- och skrivområdet i grundskolans tidiga år.  

 

6.1 Forskningsmetod 

Vi har valt att ha vår utgångspunkt i en kvalitativ undersökning genom att intervjua lärare i deras 

arbetsmiljöer.  Intentionen med vår undersökning är att studera hur lärare tänker kring sin läs- och 

skrivundervisning i grundskolans tidigare år och att belysa deras bild av elevernas språkutveckling.  

Ovanstående vill vi relatera till olika forskningsperspektiv för att se hur lärarnas föreställningar och 

perspektiven är kopplade, och kan kopplas till varandra. Vi vill också undersöka om, eller vilka, 

verktyg lärarna använder sig av t.ex. den fonologiska cirkeln, u- formade modellen och 

Bornholmsmodellen. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009) vilket 

innebär att vi har med oss förberedda öppna frågor, som låter lärarna svara med egna ord, och alla 

lärare får svara på samma frågor och på så sätt får de föra fram sina egna tankar kring frågorna. Vi 

har i förhand läst in oss på vad som är utmärkande drag i de olika perspektiven för att senare i vår 

analys kunna jämföra om lärarna arbetar utifrån något av perspektiven. Dessa semistrukturerade 

intervjuer ger oss möjlighet att gå på djupet med våra frågor och på så sätt få data till vår 

kommande analys. Vi vill få ett bredare perspektiv och förståelse för varför lärare gör de 

undervisningsval de gör för att sedan koppla dessa till de olika perspektiven vi tar upp i vårt arbete.  

I vetenskapsrådets skrift God forskningsed (2011)  finns följande regler som man bör följa som 

forskare och som vi följt under vår studie: 

 
1 Du ska tala sanning om din forskning  
2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat  
4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 
6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 
7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 
8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet 2011, s 12). 
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6.2 Förberedelser inför intervjuerna 

Vi började med förberedelser inför intervjuerna genom att göra, för oss, relevanta intervjufrågor 

utifrån tidigare forskning och vårt syfte. När man intervjuar är det, enligt Katarina Swartling 

Widerström (2012) viktigt att vara förberedd då detta är en förutsättning för att få en lyckad 

intervju.  

Då vår undersökning är grundad på semistrukturerade intervjuer så skulle frågorna vi gjort vara till 

stöd för oss under intervjuerna. Vi valde öppna frågor som vi sedan kunde ställa följdfrågor på om 

vi kände att svaren svävade iväg eller blev otydliga. Vi ville vara ”malmletare” och gräva på djupet 

i frågorna vi ställde (Kvale & Brinkmann 2009). Frågorna vi skulle ställa till lärarna valde vi att inte 

ge ut i förväg till de personer vi skulle intervju på grund av att vi ville ha spontana svar på frågorna. 

Det finns både för- och nackdelar med detta sätt. Ska vi gå efter vad Kvale och Brinkman (2009) 

skriver så kan det vara bra att ge intervjupersonen frågorna i förväg för att de ska kunna få mer tid 

på sig till att reflektera över frågorna.  

 

Vi anser att spontana svar ger mer nyanserade svar än om de hade fått fundera på frågorna i förväg. 

Med spontana och mer nyanserade svar menar vi att informanten inte ges för mycket tid att 

reflektera i förväg, utan svarar med egna ord som denne redan reflekterat över i sin vardag. Skulle 

vi ge ut frågorna i förväg skulle det, enligt oss, kunna leda till att informanten kanske skulle ge svar 

som inte var spontana utan genomtänkta utifrån vad informanten trodde att vi ville ha som svar. 

Nackdelen med att inte dela ut frågorna i förhand kan vara att informanten kan känna sig osäker och 

uppleva att de inte ger ”rätt” svar på frågorna.  

 

6.3 Urvalsprocess 

När vi valde informanter till vår undersökning hade vi några kriterier som vi ville ha uppfyllda, 

dessa är: Lärarna vi intervjuar ska ha kunskap inom ämnesområdet, de ska ha varierande erfarenhet 

av läs- och skrivundervisningen, de ska vara verksam inom läs- och skrivområdet, detta för att vi 

ska kunna få en översiktlig bild av hur de olika lärarna arbetar med läs och skrivundervisning och 

barns språkutveckling i grundskolans tidiga år. Vi anser att det har var positivt att spela in 

intervjuerna vi gjorde för att sedan kunna transkribera och sammanställa intervjuerna så korrekt 

som möjligt.  
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Vi valde att begränsa oss till att välja respondenter i två olika kommuner, en i Örebro län och en i 

Västmanlands län, då utifrån ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009). Vi börjande med att 

personligen kontakta lärare vi träffat via vår verksamhetsförlagda utbildning, och andra lärare vi vet 

jobbar inom skolan. Fördelen med vårt urval är att vi får vetskap om hur lärare arbetar i två olika 

kommuner detta för att se om det skiljer sig över landet vilket kan ge oss en bild av hur olika lärare 

arbetar med sin läs- och skrivundervisning samt språkutveckling. Vi kan till viss del se hur arbetet 

mellan olika lärare kan se ut inom språkutveckling och läs- och skriv, men vi kan inte generalisera 

detta då arbetet mellan olika kommuner och lärare kan se olika ut. Skolornas storlek och 

geografiska läge är andra aspekter som kan ligga till grund för resultatet.                                     
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7. Genomförande av undersökning  

I detta kapitel kommer vi först beskriva de lärare vi intervjuat och hur vi gått tillväga med våra 

intervjuer. Vidare tar vi upp vilka krav vi beaktat för att skydda de intervjuades identitet, att den 

information vi fått under intervjuerna kommer att användas i vår uppsats och att det material vi 

samlat enbart kommer att användas i vårt arbete och sedan förstöras.(Denscombe 2009) Innan vi 

började intervjuerna berättade vi för lärarna om informationskravet där vi informerat de intervjuade 

lärarna om syftet med intervjun, vi var noga med att berätta att det är som underlag till vår C-

uppsats.  Innan vi började med intervjuerna diskuterade vi med lärarna om samtyckeskravet som 

innebär att vi har den intervjuades samtycke till att de data vi får fram i intervjun kommer att 

användas i undersökningssyfte och att lärarens medverkan är helt frivillig. Vidare har vi också 

informerat de intervjuade lärarna om nyttjandekravet som innebär att de data vi får fram inte 

kommer att delas ut till allmän kännedom utan kommer endast användas av oss i vår undersökning 

för vår uppsats.  Sist men inte minst upplyste vi lärarna om konfidentialitetskravet som är när alla 

uppgifter i undersökningen blir behandlade med största försiktighet så endast vi kan använda dessa, 

för att inte avslöja kommuner, enskilda personer eller skolor. Vi har intervjuat tre lärare och en 

specialpedagog som är verksamma inom läs- och skrivinlärning i grundskolans tidiga år.  

Intervjuerna ägde rum på två skolor i två olika kommuner. För att inte enskilda lärare ska gå att 

känna igen har vi valt att inte nämna dem vid namn utan vi kommer benämna dem som lärare i den 

årskurs de undervisar i på grund av konfidentialitetskravet. Vi har också gjort det valet att vi inte 

namnger kommunerna eller skolorna vi gjort intervjuerna i på grund av ovanstående skäl.  

1. Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningen syfte. 

2. Samtyckeskravet 

Deltagare i undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

Rikskriscentrum ställer sig bakom dessa forskningsetiska riktlinjer och medverkar till att den 

forskning som bedrivs ute på Sveriges kriscentra genomförs med beaktande av ovanstående etiska 

principer och med en hög vetenskaplig moral (Rikscentrum  2012). 
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Intervjuerna valde vi gemensamt med lärarna att genomföra på skolorna som lärarna är aktiva på för 

att lärarna skulle kände sig trygga. Då det kan finnas en maktasymmetri (Kvale & Brinkmann 2009) 

i förhållandet mellan informanten– intervjuare är det viktigt att man får den intervjuade att känna 

sig avslappnad. Hur avslappnat samtalet än är så är det alltid vi som intervjuar som styr samtalet 

och informanten är den som inte vet vilka frågor som kommer härnäst. Det är därför mycket viktigt 

att vi som intervjuare försöker att skapa en relation till informanten så maktsymmetrin minskar 

hävdar Widerström (2012). Vi ställer oss dock lite frågande till hur mycket maktposition vi som 

studenter har gentemot de yrkesverksamma lärarna vi intervjuat. Hur stor makt har vi som 

lärarstudenter över de informanter vi intervjuat? Informanterna befann sig på sin arbetsplats och 

hade den erfarenhet vi efterfrågade. Vi upplevde det, tvärt emot författarnas beskrivning, som att 

informanterna hade en större maktposition än oss. 

 

Vi har valt att anpassa frågorna till lärarna utifrån vårt syfte. Detta val av intervjustruktur vi använt 

är för att lärarna besitter den information och den vetskap som vi önskar få svar på. Intervjuerna vi 

gjorde skedde på två olika skolor i två olika kommuner så på grund av detta har vi gjort intervjuerna 

ensamma för att sedan tillsammans lyssna på inspelningarna på dem och skriva ner dem 

tillsammans. Vi valde sedan gemensamt ut de svar vi fann relevanta att använda för vår analys. 

Intervjuerna vi gjorde tog mellan fyrtio minuter och en timme. Vi valde att spela in intervjuerna på 

våra mobiltelefoner för att senare transkribera materialet. Inspelningen gjorde vi för att vi inte 

skulle glömma bort något som sagt och för att vi ville lägga all fokus på den som blev intervjuad. Vi 

har sedan tittat på resultatet av intervjuerna och sammanställt de svar vi fått av samtliga intervjuade.  

 

Vi har valt att analysera intervjuerna inspirerade av en fenomenografisk analysmetod, enligt 

Dahlgren & Johansson (2011). Handbok i kvalitativ analys - den fenomenografiska analysmetoden 

följer följande steg: 

1. Bekanta oss med materialet, ex läsa igenom transkriberingarna. 

Vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och transkriberade dem. Sedan läste vi 

transkriberingarna noggrant. 

2. Kondensation, vilket innebär att karakteristiska uttalanden som väljs utifrån studiens syfte. 

De utvalda uttalandena kallas för passager. 

Vi sökte efter nyckelord, eller nyckelfraser, som kunde relateras till de olika perspektiven.  

3. Här tittar vi på jämförelser av likheter och skillnader i de utvalda passagerna. 

Vi jämförde och försökte hitta mönster och avvikelser i informanternas svar. 
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4. Gruppering, skillnaderna och likheterna ordnas i passagerna. 

Här började vi skönja utifrån vilket perspektiv informanterna arbetade. 

5. Kategorisering av centrala likheter i grupperna, med syfte att finna essensen. 

Under denna punkt kunde vi särskilja informanterna och placera in dem mer konkret i olika 

perspektiv. 

6. Kategorierna namnges utifrån det som är utmärkande i kategorierna. 

Här utkristalliserades rubrikerna i vår analys. 

7. Kontrastiv fas, vilket innebär att man undersöker om kategorierna går att föra ihop under 

samma rubrik. När detta gjorts så uttömmande som möjligt har slutresultatet bildats, ett så 

kallat utfallsrum. Passagerna har komprimerats till korta citat där essensen får illustrera 

meningarna.  

 

7.1 Presentation av de intervjuade lärarna  

Under denna rubrik ger vi en kort information om tre av de intervjuade lärarna och en 

specialpedagog och om deras bakgrund. Hur länge de varit verksamma och vilken utbildning de har 

inom läs- och skriv. Vi valde också att fråga dem hur de ser på elevernas språkutveckling och vilken 

roll den spelar i skolan. 

 

Den första läraren har vi valt att kalla lärare i klass tre eftersom hon arbetar i årskurs tre. Hon har 

arbetat som lärare i sex år och hennes inriktning är svenska mot tidigare år.  När hon utbildade sig 

fick de välja väldigt mycket och hon var väldigt intresserad av läs- och skrivinlärning och sökte sig 

därför till många sådana kurser. Strax efter att hon gick ut var det mycket som blev obligatoriskt på 

lärarprogrammet, det var det inte när läraren i klass tre läste. Läraren i klass tre hade inriktning 

svenska och hon läste det en termin sen fick hon gå vidare och valde då andra kurser inom 

svenskämnet som klass tre läraren sökte vidare till. Läraren i klass tre har i sin läs- och 

skrivinlärning tjugo poäng med sin C-uppsats inom området. Hon avslutade sin läs- och 

skrivinlärning med att skriva en C-uppsats inom ämnet läs- och skrivinlärning. 

 

Lärare två har vi valt att kalla läraren i klass fem eftersom hon arbetar i årskurs fem. Hon har arbetat 

som lärare i tjugotvå år. Först jobbade hon fem år som obehörig, sedan läste läraren i klass fem 

färdigt sin utbildning och har sedan dess arbetat i sjutton år som utbildad lärare. Läraren i klass fem 

är utbildad fyra till nio lärare i sin grundutbildning men har vidareutbildat sig inom många ämnen . 
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Hon är fyra till nio lärare i SO, ett till sex lärare i matte och engelska, fyra till sex lärare i fysik, 

kemi och snart biologi. Läraren i klass fem har valt att byggt på sin utbildning utifrån den hon hade 

från början för att få en större bredd. Läraren i klass fem har ingen utbildning inom läs- och 

skrivområdet men hon har utbildning mot de äldre åldrarna i svenska. Hennes grundutbildning i 

svenska är att hon har så mycket poäng inom svenska så att hon får undervisa rent poängmässigt 

ända upp till gymnasiet. Men läraren i klass fem har inte inriktning till läs- och skriv men det är 

något som står med på hennes lista över saker och ting hon vill vidare utbilda sig inom. Trots detta 

arbetar hon med läs- och skrivundervisning i grundskolan. Lärare tre har vi valt att kalla lärare i F-

klass eftersom hon arbetar i en förskoleklass.  Hon har arbetat som lärare i fyra månader. Läraren i 

F-klass har utbildning som lärare mot grundskolans tidigare år. Läraren i F-klass har läst en termin 

svenska som hette läsa, skriva och berätta och en som hette den språkande människan. 

 

Lärare fyra är en specialpedagog och vi har därför valt att kalla henne för specialläraren. Hon har 

arbetat som lärare sedan 1971 och är utbildad lågstadielärare, speciallärarutbildning 1983 med 

inriktning mot komplexa inlärningssvårigheter och utvecklingsstörning. Specialläraren arbetade 3 år 

på lågstadiet, 14 år på särskola, 6 år på mellanstadiet och nu speciallärare på en skola för åk 1-3 

samt åk 5. I grundutbildningen hade specialläraren en ”gammal erfaren småskollärare” som 

förespråkade undervisning där varje bokstav presenterades enligt ett visst mönster. 

Ljudningsmetoden, men också att läsa enkla ordbilder, var dominerande. Borrman-Salminens 

läslära och Else-Lill Byttners läslära var de läromedel som användes. Senare kom läsning på talets 

grund (LTG), som användes av många, dock inte av specialläraren själv i så stor utsträckning.  

 

I följande kapitel kommer vi redogöra för vad vi kom fram till under våra intervjuer med lärarna. 
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7.2 Resultat av intervjuerna 

Frågorna vi ställde i intervjuerna utgick från vårt syfte att ta reda på hur lärarna och specialläraren 

reflekterar runt läs- och skrivundervisning och elevernas språkutveckling. Vi frågade dem om de 

använde sig av någon speciell metod eller modell för att på så sätt se vilka verktyg de använder sig 

av.   

 

7.3 Vad lärarna anser vara viktigt i sin läs- och skrivundervisning 

Det samtliga lärare kom fram till var att de utgår från läroplanerna och målen som finns skrivna, så 

att alla elever ska ha möjlighet att nå de uppsatta målen eller kunskapskraven som finns som 

riktlinjer. Lärarna hade pedagogiska planeringar de följde, där de har riktlinjer vad som skall uppnås 

i t.ex. svenskan under en termin. Något samtliga lärare påtalade var att det är viktigt att ha bredd i 

sin undervisning inom läs- och skriv så man kan tilltala alla elever på dess egen nivå. En annan 

aspekt som kom upp var att det är viktigt att läraren använder sig av sin lust och fantasi för att föra 

in intresset för läs- och skriv i klassrummet. 

 

  7.3.1 Arbetar lärarna efter några speciella modeller? 

Lärarna vi intervjuade sa att de inte arbetade utifrån någon speciell modell eller perspektiv. En bit in 

i intervjun av F-klassläraren kom det fram att hon använder sig av Bornholmsmodellen och 

bokstavsinlärning.  

Arbetar du efter någon speciell metod? 

- Nej men jag blandar (F-klassläraren). 

(extrafråga)Vad blandar du mellan? 

Jaaa… Bornholmsmodell med rim och ramsor och sånt där och eh... vad gör jag 
mer? Vanlig bokstavsinlärning (F-klassläraren). 

 

Med bokstavsinlärning menar flertalet av de intervjuade lärarna veckans bokstav och att man går 

igenom hur man skriver bokstaven och lyssnar efter bokstavsljudet, eller bokstaven i ord. 

Bokstaven som eleverna ska arbeta med väljer lärarna ut. En bok F-klassläraren arbetade med var 

Trulle, som utgår från Bornholmsmodellen. Trulleboken är uppbyggd på så sätt att det först är rim 

sedan blir det meningar sedan ord, stavelser och till sist ljud. Boken bryter ner språket från helhet 

till delar.  Läraren som använde sig av Trulle tycker att det är ett bra material att arbeta med på 

grund av att hon tycker att hennes elever tar till sig undervisningen bra. Förutom denna modell 
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tyckte inte lärarna att de använde sig av någon speciell modell. Lärarna var fullt medvetna om vilka 

metoder och perspektiv som finns att tillgå vid behov för att eleverna ska kunna nå sina mål. 

Lärarna påtalade att de utgår från elevgruppen de har för tillfället och vilken elevsyn man har när de 

planerar sin läs- och skrivundervisning. Lärarna påtalar att de arbetar mycket utifrån kunskaper som 

är insamlade under deras yrkesverksamma liv. Informanterna hävdar att de inte arbetar utifrån några 

renodlade modeller utan att de blandar från de modeller som de vet finns och alla didaktiska val 

läraren gör baseras på elevgruppen. Genom att inte använda sig av någon renodlad modell är att 

vara professionell anser två av lärarna vi intervjuat. Läraren i klass fem sa  

[…]”Och sen så är du så professionell att du kan anpassa din undervisning, du tar 
det som stämmer med den här gruppen i det här avseendet och i det här målet och 
när du vill mäta det här kunskapskravet. Jag använder bara det här för det är det enda 
jag tror på” (Läraren i klass fem). 

 

7.3.2 Hur arbetar lärarna med elevernas språkutveckling? 

Lärarna i de olika klasserna sa för att utveckla elevernas språkutveckling så läser de mycket, både 

enskilt och tillsammans och genom lärarens högläsning.  De påtalade att de pratar mycket med 

eleverna om vad de har läst och när de läser tillsammans frågar lärarna ofta spontant vad ord 

betyder för att stimulera elevernas språkutveckling. Lärarna berättar att de diskuterar mycket i 

klassrummet och i smågrupper för att lärarna anser att det utvecklar elevernas språkutveckling.  

Rim och ramsor är ett av det verktyg lärare använder sig av för att uppmuntra språkutvecklingen. 

En annan aspekt lärarna tog upp för att se elevernas språkutveckling var att de sparar skrivna texter 

eleverna gjort för att kunna dokumentera och följa elevernas språkliga utveckling. Genom den 

skrivna texten kan lärarna då se om eleverna utvecklas språkligt. Lärarna kan på detta sätt se om 

eleverna kan använda ett varierat språk och om eleven utvecklas i sin stavning. Lärarna påtalar 

vikten av att man berättar om att det finns ett skriftspråk och ett talspråk, att man säger på ett vis 

men skriver på ett annat. De påtalar vidare att för att eleverna ska få ett bra språk är det viktigt att 

man rätter dem och berättar vad som är rätt ord vid rätt tillfälle att man inte skriver med talspråk. 

Vidare säger lärarna att det är viktigt att man är medveten om vad eleverna har för grundläggande 

språk för har eleven inte språket med sig från början kan eleven har svårigheter att fästa eller 

förklara de rätta begreppen. Läraren i klass fem säger 

 […]” den här språkliga medvetenheten för där handlar det om har du inget 
grundläggande språk har du liksom inte språket med dig från först början så kan du 
inte lära dig begreppen, för då har du inget att fästa begreppen i eller förklara 
begreppen med.  Så det är ju precis hela tiden handlar om språk och språkutveckling 
i verkligheten. Eleverna måste ha en grund för att sedan lära sig härma efter mig för 
att kunna gå vidare och bilda nya ord med ändelser och liknande.”[…] (läraren i 
klass fem).  

 

Detta ser vi som att hon använder sig av den u-formade modellen för att se elevernas 
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språkutveckling i sin undervisning. Läraren i klass fem tror att om ett par år kommer språket både 

det skrivna och det talade se annorlunda ut på grund av att språket håller på och förändras. Hon tror 

att om femtio år kommer man kanske säga gedde istället för gav eftersom det börjar bli accepterat i 

samhället. 

 

7.3.3 Fonologisk medvetenhet eller ordbilder 

När lärarna fick frågan om att arbeta med fonologisk medvetenhet eller ordbilder svarade de att det 

är olika vad man arbetar med i läs- och skrivundervisningen. De påtalade att alla elever lär sig olika 

så det bästa sättet är att blanda dessa två sätten. Lärarna säger att det är viktigt att se var eleverna 

ligger till i sin läs- och skrivutveckling och möta dem utifrån detta. Vissa elever behöver ordbilder 

(hela ord såsom och, som, att, jag osv.) långt upp i åldrarna och då måste läraren kunna möta detta 

behov hos eleverna. Lärarna i vår undersökning tycker att det är viktigt att eleverna får se ordbilder 

från början för att kunna automatisera läsningen så de slipper ljuda alla ord.  De påtalar vidare att 

det är viktigt i läs- och skrivundervisningen att eleverna får resultat på det som görs snabbt för 

annars är det stor risk att eleverna tappar intresset om de ständigt upplever att de misslyckas. 

Ordbilderna som automatiseras hos eleverna gör att när eleven läser en text känner de igen orden, 

och kan läsa dem utan att behöva bokstavera orden. Detta gör att eleven ser resultat på en gång. Ett 

annat verktyg läraren använder sig av är bokstavsträning i arbetet med fonologisk medvetenhet. 

Med bokstavsträningen vill de få eleverna att förstå att bokstaven kan ha flera olika ljud beroende 

på hur bokstaven uttalas och i vilket sammanhang den används. Ett sätt att uppnå detta kan vara 

med rim och ramsor enligt en av informanterna. 

 

Nedan kommer vi nu att göra en analys av arbetssätten hos de lärare vi intervjuat. Vi vill undersöka 

om de arbetar utifrån ett speciellt perspektiv eller, om det är som lärarna själva säger, att de inte gör 

det. Utifrån våra intervjuer med enskilda lärares svar och litteraturen vi läst kommer vi att göra en 

jämförelse och se om det finns likheter i deras arbetssätt. 
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8. Analys av intervjuer  

I detta kapitel kommer vi att redovisa våra analyser av de intervjuer vi genomfört i vår 

undersökning. Och koppla intervjuerna till perspektiven och modellerna vi tidigare nämnt. 

 

8.1 Analys av F-klasslärarens arbetssätt 

Efter att ha jämfört vad tidigare forskare framhåller, t.ex. Hall (2003) Ingvar Lundberg (1984/1995), 

och intervjuns resultat kom vi fram till att F-klassläraren arbetade utifrån ett kognitivt- psykologiskt 

perspektiv. Detta baserar vi på de frågor vi ställde i vår intervju, och utifrån tidigare forskning inom 

de olika perspektiven. Då Hall (2003) säger att en lärare som arbetar utifrån ett kognitivt- 

psykologiskt perspektiv börjar med språkets delar för att sedan bygga upp dessa till en helhet. 

Undervisningen bedrivs kontextreducerat och läraren styr enväldigt innehållet.  

[…]jag har veckans bokstav hur man går igenom hur man skriver bokstaven och 
lyssnar efter ordet, eller bokstaven i ord. Vi sjunger sånger med orden, allt sånt 
där[…](F-klassläraren). 

 

Läraren väljer i vilken ordning alfabetets bokstäver skall presenteras under läs- och 

skrivundervisningen och frekventa ”småord” (och, att, som, de etc.) tränas in som ordbilder. 

Responsen som Løkensgard Hoel (2001) skriver om ges uteslutande av läraren och undervisningen 

individanpassas efter eleven. F-klassläraren arbetar dessutom uttryckligen med Bornholmsmodellen 

som är det kognitiva – psykologiska perspektivet finner sina strategier i denna.   

Innan man går vidare i böcker och så så jobbar vi med, ja jag gör inplastade kort och 
sånt där med, ja kanske med rim, eller att man ska se vilket ord är långt, vilket är 
kort. Att är det en nyckelpiga på ett kort och på ett annat kort är det en mask liksom. 
Ja, vad är längst? Man kan ju tro att det är masken men när man lyssnar på ordet så 
är det ju nyckelpigan. Såna... (F-klassläraren). 

 

F-klassläraren arbetade som detta perspektiv beskriver för oss. Hon använder sig av en typ av 

metaspråkliga lekar som Lundberg (1984/1995) kallar det. F-klassläraren arbetade med respons som 

Løkensgard Hoel (2001) skriver om genom att stötta eleverna och ge eleverna positiv respons på 

deras arbeten. 
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8.2 Analys av speciallärarens arbetssätt 

Eftersom specialläraren arbetar med enskilda elever istället för en hel klass som de övriga lärarna i 

vår undersökning upplevde vi det, initialt, som svårare att koppla denne till något av perspektiven. 

Efter transkribering, mycket funderande och diskuterande kom vi till sist fram till att specialläraren 

kan kopplas till ett kognitivt- psykologiskt perspektiv. På frågan om vilka verktyg hon använder sig 

av i sin undervisning svarar hon  

[...]Jag försöker att använda alla sinnen, vid bokstavsinlärning får eleverna se, höra 
känna och uppleva rörelsen i bokstaven. Verktyg: språklekar på olika sätt, vatten och 
pensel, sandpappersbokstäver, bilder som förstärker ljudet,ordbilder av bekanta ord 
till att börja med,så småningom ordbilder av högfrekventa ord som ”jag, kan, man 
inte, också”osv., enkla texter med upprepningar ex ”Här är en...” eller ”Jag ser en...”. 
Skriva med stor penna, med ”pennklump”, på tavlan....[...] (Specialläraren). 

 

Lärare som arbetar utifrån det kognitiva - psykologiska perspektivet kan bedriva sin undervisning 

med hjälp av metaspråkliga lekar och övningar och när eleverna har knäckt den alfabetiska koden 

ställs ytterligare krav för att ta eleven framåt i sin läsning. I detta perspektiv arbetar läraren för att 

ge eleverna förståelse för alfabetet i skriftspråket, avkodning av ord, ordigenkänning och ett ökat 

ordförråd utifrån en ”bottom-up” process och använder sig av responsarbete i sin undervisning.  

 

8.3 Analys av klass tre-lärarens arbetssätt 

Vi kom fram till att läraren i klass tre närmar sig ett psykolingvistiskt perspektiv. Hon undervisar 

inte helt utifrån ett kognitivt arbetssätt utan bjuder in sina elever till att påverka sin utbildning vilket 

inte tillåts helt i det kognitiva utifrån den litteratur vi läst. Hon använde sig av ordbilder och 

bokstavsträning. Bokstäverna eleverna skulle arbeta med valde läraren ut och alla elever jobbade 

med samma bokstav hon valde också ordning på vilka bokstäver som skulle läras in. Hon påtalade 

att det var viktigt hon som pedagog valde ut bokstäver som i sin tur kunde leda till att eleverna 

snabbt kan para ihop bokstäverna så de bildar ord nya ord. Så hon arbetade från delarna till helheten 

med läs- och skriv i en ”bottom- up” process.  Läraren i klass tre använder sig också av elevernas 

intressen för att få ett lustfyllt lärande. I språkutvecklingen arbetade hon med att diskutera mycket 

med eleverna om det som eleven läst och frågar eleven om ord och ordets betydelse. 

Problemlösning i undervisningen som Hall (2003) lyfter fram är ytterligare en strategi hon använder 

för att se om eleverna lärt sig något.  Hon påtalar också vikten av att ha en kommunikation med 

eleverna för att höra om de själva uppfattat om de lärt sig något/ lärt sig något nytt. Läraren i klass 

tre sa  

Jag frågar eleverna efter lektionerna: Har du lärt dig något idag? Och får oftast 
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svaret från eleverna att: ja det har jag. Då ser jag att eleverna själva uppfattat att de 
lär sig nya saker. (Lärare klass tre).  

 

Undervisningen bedrivs inte situerad och hon arbetar inte med grupparbeten eller bjuder in 

närsamhället i sin läs- och skrivundervisning. Hall (2003) menar att det psykolingvistiska 

perspektivet kan ses som en form av språkpsykologi, en vetenskap, som beskriver hur man skriver, 

talar, uppfattar och tillägnar sig språk. Detta leder i sin tur enligt Hall (2003) till att eleverna på 

olika sätt kan lära sig att formulera sig eller ge uttryck. I den fonologiska cirkeln som Björk/Liberg 

(2009) skriver om ligger tyngdpunkten på att eleven skall gå från helheten till delarna i språkets 

uppbyggnad och den lärare som arbetar utifrån psykolingvistiskt baserad. Precis som i ett kognitivt 

synsätt används här ”bottom-up”processen som läraren i klass tre arbetar med då hon använder sig 

av ”veckans bokstav” men hon använder även ”top-down”processen där eleverna får arbeta med 

rim, ramsor, meningar, ord, stavelser utifrån en meningsfull helhet.  

 

8.4 Analys av klass fem-lärarens arbetssätt 

Efter vad vi läst i tidigare litteratur av bland annat Hall (2003) kom vi fram till att lärare som arbetar 

i klass fem arbetade utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  Då lärare som arbetar utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv utgår från ett socialt sammanhang som Hall(2003) och Säljö (2008) 

konstaterar. Undervisningen bedrivs situerad och eleverna har ett stort inflytande på innehållet. 

Läraren väljer i samråd med eleverna hur var och en på bästa sätt får sin läs- och skrivundervisning. 

Diskussioner och grupparbeten är ett vanligt arbetssätt i detta perspektiv.  

[…]Genom argumentation fångar man det som man själv tycker är spännande.  
Genom nyheter och tidningar fångar man det som händer i nutid samtidigt som 
skolan inte är den verkliga världen. Skolan är en konstruktion där jag som pedagog 
väljer vad som ska läras ut/ tas upp. Men helt klart tycker jag att man tar in andra 
typer av läromedel i skolan. Texter är ju inte bara böcker[…] (läraren i klass fem). 

 

Responsen ges av både lärare och kamrater. Samarbetsövningar som syftar till att främja 

språkutvecklingen är ett av lärarens verktyg. Kollektiv läsning/skrivning är ett annat verktyg som 

används inom detta perspektiv. Läraren utgår från helheter för att sedan dela upp dem i fonem och 

grafem i sin läs- och skrivundervisning. I detta perspektiv tar läraren in närsamhället i klassrummet 

och tar till vara på elevernas intressen. Utifrån intressen kan sedan läraren skapa både läs- och 

skrivtillfällen. Den U-formade modellen tillåter läraren att undervisa både från delarna till helheten 

men även från helheten till delarna. Interaktionen som krävs för att arbeta utifrån denna modell ger 

den sociokulturella läraren strategier i sin undervisning. Att läraren i klass fem arbetade utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv baserade vi på det hon berättade i intervjun och på det Hall (2003) 
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framhåller. Hon berättade för oss att hon utgår från att eleverna ska lära sig av varandra och att hon 

tar tillvara på den sociala kontexten i klassen. Läraren i klass fem tycker att det är viktigt att eleven 

förstår nyttan av varför de lär sig saker och vad eleven kan ha för nytta av det som lärts in. 

Tillsammans med eleverna gör de upp hur de ska gå till väga när de ska skriva texter och göra 

arbeten. Eleverna får bland annat göra tankekartor och stödordslappar för att kunna göra muntliga 

presentationer av saker som intresserar dem för att de ska lära av varandra.   

Som jag är någon slags förkämpe och håller på och rättar dem hela tiden och lyfter 
upp lyfter fram liksom något sånär även om jag tycker att dem om femtio år kommer 
alla säga gädde istället för gav på grund av att språket ändras. Men det är viktigt att 
man lyfter fram att man ”säger så här” och skriver såhär och pratar såhär och det gör 
vi därför att vi använder ett vårdat språk och de här bitarna.(läraren i klass fem) 

I läs- och skrivundervisningen påtalar hon att hon tycker att den U-formade modellen är viktigt att 

man kan gå från helhet till delar eller från delar till helhet. Och i den språkliga tycker hon den 

passar in också då man härmar ett ord för att sedan prova på att hitta ändelser som kan bli fel för att 

sedan hitta rätt igen. 

 

8.5 Sammanfattning av intervjuanalyser  

Samtliga lärare vi intervjuade hävdade att de inte arbetade utifrån något perspektiv/modell. Trots 

detta kom vi, efter intervjuer och analyser, fram till att informanterna arbetade utifrån olika 

perspektiv utan att de själva var med medvetna om detta. Informanterna sa att de utgick från hur 

gruppen såg ut sedan utformade de sin läs- och skrivundervisning från gruppen utan att ha något 

speciellt perspektiv eller modell i åtanken. Specialpedagogen däremot, sa att hon utgick från 

individen och dennes styrkor och svagheter. 
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9. Diskussion 

Utifrån vårt syfte och våra frågor har vi genomfört en undersökning med hjälp av tidigare forskning 

inom läs- och skrivundervisning, och semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare. 

Resultatet av ovanstående gav oss svar på det vi ville veta. Från början hade vi planerat att dela ut 

enkäter till flertalet lärare och utifrån de inkomna svaren välja ut åtta till tio lärare som vi skulle 

intervjua. Vi ville även utföra observationer i de intervjuade lärarnas klassrum under lektionstid. 

Detta var dock inte möjligt för oss att genomföra då tiden vi haft på oss till uppsatsen inte räckte till. 

Tidsbristen var även märkbar hos de lärare vi frågade om medverkan i våra intervjuer. Av de elva 

lärare vi frågade kunde endast fyra ställa upp i slutändan. Även om vi känner att vi fick de svar vi 

behövde hade det varit önskvärt med mer tid, större erfarenhet av liknande undersökningar och fler 

informanter.  

 

Som vi tidigare har skrivit har vi intervjuat tre lärare och en specialpedagog. Vi valde att enbart 

använda oss av tre lärare och en specialpedagog i vår analys eftersom vi upplevde stor tidspress och 

fann att vi fick samtliga perspektiv representerade. Trots att vi bara fick fyra intervjuer anser vi att 

vi ändå kunnat dra slutsatser kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Här i diskussionen kommer vi nu tydliggöra det vi kommit fram till under uppsatsens gång.  

 

9.1 Vad anser informanterna om sin läs- och skrivundervisning? 

När det gäller de tre perspektiven kan vi säga att som vi har tolkat det kognitiva - psykologiska 

perspektivet utifrån Hall (2003) innebär att läraren ser hur eleverna lär sig lagra information och att 

bearbeta det som eleven lärt sig. Undervisningen bedrivs kontextreducerat och läs- och 

skrivundervisningen går från smådelar till helhet. Två av de intervjuade lärarna i vår undersökning 

tolkar vi som att de arbetar utifrån ett kognitivt - psykologiskt perspektiv utifrån uppfattningen vi 

fått från Hall (2003). Denna bedömning gjorde vi utifrån vad vi läst i tidigare forskning och de svar 

vi fick av lärarna genom våra intervjuer. Hall (2003) skriver att läraren som arbetar utifrån ett 

kognitivt- psykologiskt perspektiv kan se hur eleverna uppfattar, tänker, minns, talar och löser 

problem i sitt lärande.  Som vi uppfattade det när vi tolkade svaren i intervjuerna så anser vi att F-

klassläraren och specialläraren arbetar utifrån detta perspektiv eftersom de lägger stor vikt vid hur 

eleverna lär sig på bästa sätt genom bland annat problemlösning och hur eleverna själva uppfattar 



 

32 

sitt lärande. Båda dessa lärare arbetade med språkets delar för att bygga upp dem till helhet precis 

som Hall (2003) skriver att en lärare som arbetar utifrån ett kognitivt - psykologiskt perspektiv gör. 

Undervisningen bedrivs kontextreducerat av båda lärarna och läraren styr enväldigt lektionernas 

innehåll. Bokstäverna eleverna skulle arbeta med valde lärarna ut och alla elever jobbade med 

samma bokstav samtidigt. Lärarna valde också i vilken ordning bokstäverna skulle läras in. Lärarna 

påtalade att det var viktigt att de som pedagoger valde ut bokstäver som i sin tur kunde leda till att 

eleverna snabbt kan para ihop bokstäverna så de bildar ord nya ord. Detta motiverade lärarna med 

att eleverna ska känna att de lär sig och att de kommer framåt i sin inlärning. Eleverna fick också 

lära sig och frekventa ordbilder/ordigenkänning på kortare ord såsom och, att, med, en, ett osv. för 

att slippa ljuda sig till alla ord i läsningen (Hall 2003). Båda lärarna använde sig av responsarbete. 

Responsen gavs uteslutande av lärarna och undervisningen individanpassas utifrån elevernas behov.  

Metaspråkliga lekar var ett verktyg dessa lärare använde sig av. Lundberg (1984/1995) skriver om 

att lärare som använder sig av detta i sin undervisning gör detta för att eleverna ska knäcka den 

alfabetiska koden och för att eleven ska komma framåt i sin läsning och skrivning. F-klassläraren 

arbetar med Bornholmsmodellen som är kognitiv – psykologiskt baserad. Bornholmsmodellen utgår 

från rim och ramsor i läs- och skriv undervisningen och språkutvecklingen. Läraren arbetar också 

med att utveckla förståelsen av den alfabetiska principen.  I denna modell upptäcker eleven att det 

finns ett samband mellan bokstäverna och språkljuden. Läraren ska arbeta så att bokstäverna får en 

innebörd för eleverna och att eleven får en förståelse för bokstäverna. Bornholmsmodellen kan vi 

koppla till det som Hall (2003) skriver att läs- och skrivinlärningen sker genom att barnet kopplar 

ljud och ljudkombinationer till aktuella situationer när man arbetar med detta perspektiv. 

 

Psykolingvistiskt perspektiv innebär att läraren arbetar utifrån språkpsykologiska antaganden om 

hur elever tillägnar sig språk på olika sätt enligt Hall (2003). Ordigenkänning och elevens ordförråd 

är här av stor betydelse. Läraren arbetar ofta med ”whole-language” och ”real books”. Lärarna 

arbetar med språkets delar och vi anser att detta arbetssätt kan kopplas till den fonologiska cirkeln. I 

den fonologiska cirkeln är tyngdpunkten på att eleven skall gå från helheten till i delarna språkets 

uppbyggnad. Steg ett i den fonologiska cirkeln är att objektifiera språket. Steg två innebär att eleven 

skall dela upp orden i mindre delar, hitta fonemen, för att kunna knyta dem till bokstäver som 

används i skriftspråket. I steg tre får eleven lära sig mer konkret hur varje bokstav låter, ser ut och 

vad bokstaven heter. I det fjärde steget skall eleven lära sig i vilken ordning delarna kommer. I detta 

steg skall eleven kunna redogöra för vad ett ord börjar på för bokstav och vad som följer sedan. I 

steg fem skall eleven klara av att få ihop delarna till en helhet. I det sista steget i den fonologiska 

cirkeln skall eleven förstå vad det läser och skriver. Björk/Liberg (2002) beskriver denna modell 
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som att den går från helhet till delar.  

 

Positiva och negativa förstärkningar är något läraren använder sig av i detta perspektiv och respons 

är en viktig del i detta. Vi kom efter många funderingar fram till att läraren i klass tre hamnar i det 

psykolingvistiska perspektivet.  Först ville vi placera hennes arbetssätt i ett kognitivt - psykologiskt 

perspektiv men efter att ha läst vad Hall (2003) skrev så arbetar inte läraren i klass tre helt utifrån 

det kognitiva – psykologiska perspektivet. Vi tolkade det som att det var något mer eftersom läraren 

i klass tre bjuder in sina elever att påverka sin utbildning vilket inte tillåts helt i det kognitiva – 

psykologiska perspektivet. Däremot kom vi fram till att det psykolingvistiska perspektivet bjuder in 

till detta. Ytterligare en sak som gjorde oss osäkra var att läraren i klass tre använde sig av ”bottom-

up”process då hon arbetade med ”veckans bokstav” detta gör man i ett kognitivt synsätt men dessa 

saker var de enda vi kunde hitta som gjorde oss osäkra.  

 

När vi ser till vad Hall (2003)  konstaterar om det psykolingvistiska perspektivet, att det har sin 

grund i beteendepsykologin anser vi att det passar bättre in på läraren i klass tre. Författaren menar 

att det kan ses som en form av språkpsykologi, en vetenskap, som beskriver hur man skriver, talar, 

uppfattar och tillägnar sig språk Detta leder i sin tur enligt författaren till att eleverna på olika sätt 

kan lära sig att formulera sig eller ge uttryck och då finner vi att läraren i klass tre passar in under 

detta perspektiv bättre. Enligt Hall (2003) kan en lärare som arbetar utifrån det psykolingvistiska 

perspektivet grunda sin undervisning på ordigenkänning, grammatik, att ge eleven ett ordförråd 

samt att skapa förståelse för hur man skapar meningar genom ordkombinationer.   

 

Lärare som undervisar utifrån ett sociokulturellt perspektiv tar eleven framåt i sin läs- och 

skrivinlärning på flera sätt. Läraren kan använda sig av speciellt utformade träningsprogram 

specifika färdigheter övas, exempelvis ordigenkänning, att höra ljud i ord och stavning mönster t.ex. 

dubbelteckning och grammatikträning. Läraren skall ta reda på elevens intresse och utifrån detta 

hjälpa eleven att välja böcker som kan passa. För att träna elevens skriftspråk kan man låta eleven 

skriva egna böcker baserat på egna intressen och på detta vis skapa fler skrivtillfällen. Vi kom fram 

till att läraren i klass fem arbetade med detta perspektiv eftersom hon erbjuder eleverna inflytande 

på undervisningen innehåll. Läraren och eleverna gjorde i samråd upp om hur de på bästa sätt skulle 

få ut det bästa av sin läs- och skriv undervisning samt nyttan av det som lärs in som Hall (2003) 

skriver. Ytterligare en sak läraren i klass fem arbetade med var grupparbeten som ofta ledde till 

diskussioner i klassrummet.  Kommunikation är viktigt i detta perspektiv som både Säljö (2008) 
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och John Dewey (1916/2005) påpekar. Denna kommunikation gjorde att eleverna samtidigt fick 

träna på sin språkutveckling enligt läraren i klass fem.  

 

Kollektiv läsning och skrivning var ett annat verktyg läraren i klass fem använde sig av. Hon 

berättade att hon utgår från att eleverna ska lära sig av varandra och att hon tar tillvara på den 

sociala kontexten i klassen. Detta är något som läraren i klass fem tycker är viktigt, att eleven 

förstår nyttan av varför de lär sig saker och vad eleven kan ha för nytta av det som lärts in och det är 

även Halls (2003) tankegångar utifrån ett sociokulturellt synsätt. Läraren i klass fem tyckte att 

eleverna skulle göra tankekartor och ”stödordslappar” för att kunna göra muntliga presentationer av 

saker som intresserar eleverna för att de ska lära av varandra i gruppen.  På så vis får hon oftast in 

samhället i klassrummet då läraren tar tillvara på elevernas intressen. 

 

I läs- och skrivundervisningen påtalar läraren i klass fem att hon tycker att den u- formade modellen 

är viktig, att man kan gå från helhet till delar eller från delar till helhet. I språkutvecklingen tycker 

hon att den fungerar bra då man härmar ett ord för att sedan prova på att hitta ändelser som ibland 

kan bli fel för att sedan hitta rätt igen. Den U-formade modellen handlar om hur vi kan se på elevers 

språkutveckling. Vilka steg eleverna går igenom och hur vi kan hjälpa dem vidare i deras språkande. 

Det börjar med att eleven härmar sin omgivning för att sedan pröva sig fram på egen hand. Under 

detta skede kan ”vi vuxna” tycka att språket försämras men i själva verket så lär sig eleven hur den 

kan utveckla sitt språk på egen hand. Efter detta steg lär sig eleven hur språkandet ska gå till och 

vilka regler som gäller. Den U-formade modellen är ”mer generös” och tillåter läraren att undervisa 

både från delarna till helheten men även från helheten till delarna. Respons är ytterligare ett verktyg 

hon använde sig av. Responsarbetet kunde ske mellan klasskompisar och mellan lärare - elev. 

 

9.2 Hur motiverar informanterna sina didaktiska val? 

I samtliga ovanstående perspektiv finns den fonologiska medvetenheten hos elever som en röd tråd. 

Vi har tidigare beskrivit tre modeller som lärare kan arbeta utifrån i sin läs- och skrivundervisning. 

Dessa modeller innehåller strategier som sägs öka elevernas fonologiska medvetenhet och ger 

läraren verktyg att bedriva läs- och skrivundervisning. Något som har varit gemensamt för samtliga 

lärare genom vår undersökning är att de planerar och undervisar i första hand utifrån de mål som 

finns i Lgr 11. Alla lärarna vi intervjuade hade elevens bästa i fokus för att hjälpa eleven att 

utvecklas efter bästa förmåga. Vi tolkade det som att ”klasslärarna” strävade efter att individanpassa 

undervisningen så långt det är möjligt i ett klassrum där de arbetar med en hel grupp och 
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ämnesmålen är många. Specialläraren har ett annat utgångsläge eftersom hon arbetar med enskilda 

elever och har som arbetsuppgift att undervisa inom specifika områden. Dock upplever vi att lärarna 

börjar få en liknande roll som specialläraren men med andra förutsättningar. Undervisningen skall 

bedrivas individanpassad och fungera i grupp. Varje enskild elev skall få kunskap och utvecklas 

efter bästa förmåga. Hur skall lärare lyckas med detta? Vi har funderat på varför undervisningen kan 

se så annorlunda ut i olika kommuner men även på en och samma skola. Uppnåendemålen är ju 

trots allt de samma vart i landet vi än befinner oss. Yrkesverksamma lärare ställs dagligen inför 

didaktiska val. De måste tänka på vad de skall ha med i sin undervisning, varför det skall vara med, 

hur de ska gå till väga och när det skall göras. 

 

Vi tycker att oavsett vilket synsätt läraren har i sin läs- och skrivundervisning så gör de 

reflekterande didaktiska val, oavsett vilket perspektiv eller modeller läraren utgår från. Vi ser i vår 

undersökning att lärarna vi intervjuat gör didaktiska val i allt de gör, det kanske inte är tydliga 

uttalade val men vi ser ändå att de finns i allt lärarna gör. Lärarna kanske inte uttalade det men när 

vi tolkar det som lärarna sagt i intervjuerna såg vi att de utgick från de didaktiska frågorna: vad, hur 

varför och när, när de gjorde sina planeringar inför undervisningen. De didaktiska valen tycker vi är 

en jätte stor och viktig bit som vi som blivande lärare måste bära med oss när vi i vårt kommande 

yrke planerar vår undervisning.   

 

När vi ser tillbaka på undersökningen vi gjort anser vi att vi kan se att alla modeller kan användas 

som verktyg när lärarna gör didaktiska val. Eftersom lärarna själva säger att de inte utgår från några 

speciella modeller utan blandar utav de olika som finns så tycker vi att detta är medvetna didaktiska 

val . Med detta menar vi om lärarna plockar från de olika modellerna måste de kunna tänka hur, 

vad, varför och när ska jag använda dessa modeller för att kunna tillgodose alla elevers olika behov, 

och för att eleverna ska kunna uppnå målen som står i kursplanerna och Lgr 11. 

 

9.3. Metodologiska val 

När vi gjorde vår uppsats valde vi att göra en kvalitativ undersökning när vi intervjuade lärare i 

deras arbetsmiljö. Intervjuerna gjorde vi för att undersöka hur lärarna tänkte om sin undervisning 

inom läs- och skrivundervisning och elevernas språkutveckling. Efter intervjuerna ville vi relatera 

svaren till de perspektiv vi tidigare nämnt. Intervjuerna gjorde vi efter det som Denscombe (2009) 

kallar för semistrukturerade intervjufrågor. Detta innebär att vi förberett öppna frågor inför 
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intervjuerna så lärarna kunde svara med egna ord och föra fram sina tankar runt frågorna vi ställde.  

Med de semistrukturerade frågorna tycker vi att vi kunde gå på djupet och bli ”malmletare” som 

Kvale & Brinkmann (2009) benämner det, och på så sätt få svar på det vi ville undersöka. Vi är 

medvetna om att de få intervjuer vi gör i kombination med vår ringa forskningserfarenhet kan ge 

vårt arbete något svag validitet. Vi anser att vi valde rätt metod utifrån det vi ville få fram i vår 

undersökning under uppsatsens gång. Som vi tidigare nämnt hade vi önskat hinna med att dela ut 

enkäter och hinna med observationer i klassrummen. Vi tror att det hade gett vår undersökning en 

starkare validitet tyvärr var detta inte genomförbart då både vi och de yrkesverksamma lärarna 

upplevde en tidspress. Vi upplever ändå att vi fått fram det vi ville ta reda på utifrån vårt syfte och 

frågeställningarna med hjälp av de metodologiska val vi gjort. 

 

9.4. Framtida forskning 

Vår undersökning är inte särskilt stor men något som har väckt vår nyfikenhet under resans gång är 

hur vi upplevde lärarnas synsätt påverkas av antal år i det verksamma yrket. Vi har funderat på om 

det kan vara så att i början av en lärarkarriär arbetar man utifrån ett psykolingvistiskt synsätt, efter 

några år efter ett kognitivt – psykologiskt synsätt och efter ytterligare år i yrket anammar man ett 

sociokulturellt synsätt. I början av sin karriär, innan erfarenheten finns, kanske det kan kännas 

tryggt att ”stå med en fot i det kognitiva och en i det sociokulturella”. Då befinner man sig i ett 

psykolingvistiskt perspektiv. Som nyutbildad lärare vet man ju oftast inte vad som fungerar eller hur 

det fungerar och man vill prova sig fram. Efter något år i yrket kanske man går över till ett kognitivt 

– psykologiskt synsätt, och när man känner sig riktigt trygg i sin yrkesroll vågar man bjuda in 

samhället i sin undervisning och övergår till ett sociokulturellt förhållningssätt. Detta är något som 

vi anser att man skulle kunna forska vidare på för att se om de kan stämma, då det är något som vi 

efter vår analys fått funderingar om. 

 

9.5. Slutord och författarnas tack 

Vi är väl medvetna om att vi har mer likheter än skillnader med i vårt arbete. Samtliga informanter 

undervisar utifrån gällande styrdokument och utgår från sina elever/elevgrupper. Anledningen till att 

det är svårare att påvisa skillnader är bl.a. att perspektiven ”går in i varandra” i mångt och mycket. 

Det kognitiva – psykologiska går exempelvis som en röd tråd genom samtliga perspektiv och det 

psykolingvistiska ser vi som en ”brygga” mellan det kognitiva – psykologiska och det 

sociokulturella perspektiven. En lärare som arbetar utifrån ett kognitivt – psykologiskt synsätt är 
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något ”snävare” i sin undervisning, medan en som arbetar utifrån ett sociokulturellt synsätt är mer 

kritisk. Vi upplever det på liknande sätt med de olika modeller vi tidigare nämnt. 

Bornholmsmodellen är som ett ”avstamp” till både den fonologiska cirkeln och den U-formade 

modellen. Desto mer vi läst och reflekterat kring vår uppsats och vår undersökning desto mer 

komplext känns ämnet vi behandlat. Behöver lärare vara medvetna om sitt eget synsätt på läs- och 

skrivundervisning för att vara goda didaktiker?  

[…]Även om det inte är svenska med läs- och skriv så är det ju såhär att om du är en 
duktig pedagog då har du många olika metoder, du har många olika synsätt. Och sen 
så är du så professionell att du kan anpassa din undervisning du tar det som stämmer 
med den här gruppen i det här avseendet i det här målet och när du vill mäta det här 
kunskapskravet. När du ska göra en annan sak eller går in i en annan grupp då tar du 
en annan bit ur din ryggsäck en annan metod som passar. För det ligger i vår 
professionalitet det är inte speciellt professionellt att bara vara att ”jag använder bara 
det här för det är det enda jag tror på” (läraren i klass fem). 

 

 

Avslutningsvis vill vi tacka samtliga intervjuade lärare och övriga personer som på något sätt varit 

stöttande i vår skrivprocess. Ingen nämnd och ingen glömd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Referenser 

Alatalo, Tarja (2011): Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och 

hinder. Göteborg: Gothenburg Studies in Educational Sciences 311. 

Axelsson Monica (2003): Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv I Louise Bjar & Caroline              

Liberg, red: Barn utvecklar sitt språk s.127-152 Lund: Studentlitteratur 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (2002): Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand 

     Stockholm: Natur och Kultur                                                                                                       

Dahlgren, Lars Owe, Johansson Kristina (2011): Fenomenografi. I Andreas Fejes & Robert 

Thornberg, red: Handbok i kvalitativ analys, s122-135. Stockholm: Liber. 

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom  

      samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dewey, John (1916/1999): Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. 

Fast, Carina(2007): Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola.  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 115.  

Fridolfsson, Inger (2008): Grunderna I läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

Hall, Kathy (2003): Listening to Stephen Read: Multiple Perspectives on Literacy. 

   London: Open University Press.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun. 

     Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline (2006): Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, Ingvar (1984/1995): Språk och läsning. Malmö: Gleerups förlag. 

Løkensgard Hoel, Torlaug (2001): Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund     

Studentlitteratur. 

Strömqvist, Sven (2003): Barns tidiga språkutveckling. I Louise Bjar & Caroline Liberg, red: Barn 

utvecklar sitt språk, s. 57-77.  Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, Roger(2003): Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

Swärd, Ann-Katrin (2008): Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering 

     Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer. Stockholm: Stockholms universitet, 

avhandling, Specialpedagogiska institutionen. 



 

39 

Vetenskapsrådet (2011): God forskningssed. Bromma: CM-Gruppen AB [Kan hämtas från 
http://www.vr.se] 
 

 

Elektroniska källor  

Bornholmsmodellen: 

http://www.bornholmsmodellen.nu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

(Hämtad 2012-12-18 kl 10.05) 

Liberg (2009): 

http://www.did.uu.se/carolineliberg/documents/EleversLoSutveckling-Liberg.pdf (Hämtad den 

2012-12-10) 

Rikscentrum (2012): 

http://www.rikskriscentrum.se/forskning (Hämtad den 2012-12-12 kl 9.01) 

 
Muntliga källor 
Widerström, Katarina Swartling (2012): Forskningsintervju. Föreläsning i 

kursen ”Pedagogik med didaktisk inriktning, III”, Örebro universitet, Pedagogiska institutionen. 

2012-10-19. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



 

40 

Bilaga 

Intervjufrågor 

Inledande frågor: För att få bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilken utbildning har du?  

- Hur såg din utbildning inom Läs och skriv ut? 

- Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

Huvudfrågor 

1 Vad anser du är viktigt att tänka på när du planerar din läs och skrivundervisning? 

2 Arbetar du efter någon speciell modell? 

2.1 varför just denna? 

2.2 hur arbetar du utifrån denna modell? 

2.3 för/nackdelar med modellen. 

3 Hur arbetar du med elevernas språkutveckling? 

4 Vilka/Använder du verktyg använder du dig av i undervisningen? 

5 Anser du att man kan göra läs och skrivundervisningen individuell? I så fall hur? 

6 involverar du hemmet i läs och skrivundervisningen? 

Om ja hur? 

7 Hur tycker du man stärker den fonologiska medvetenheten på bästa sätt är det genom att börja 

med fonem eller ordbilder? 

8 Anser du att belöningssystem gynnar eleverna i dennes läs och skrivutveckling? exempelvis 

klistermärken, stjärnor, filmvisning etc. 

Om ja utveckla vad för slags belöning främjar mest? 

9 låter du eleverna arbetar i smågrupper och gör grupparbeten i klassrummet?  

Om ja varför? 

10 Använder du ofta material i undervisning som inte är direkta läromedel, t.ex. dagstidningar? 

Om jag vad vill du ha ut av detta? 

11 Anser du att kollektiv läsning och skrivning hjälper den enskilde eleven i sin språkutveckling? 

- Hur? 

12 Tror du att när du som lärare läser högt för eleverna bidrar till att eleverna blir bättre läsare? 

- Om ja utveckla
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