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ABSTRACT

Michaela Wahlfrid Perotto & Sandra Ågren

Att läsa sig till skrivning eller skriva sig till läsning?Att läsa sig till skrivning eller skriva sig till läsning?
En studie med fokus på pedagogers val av läs- och skrivinlärningsmetod, konsekvenser, 
lärandemiljö och motivation.

Reading to write or writing to read?
A study with focuses on teacher’s choice of reading- and writing method, consequences, learning 
environment and motivation.

Antal sidor: 42

Syftet med vår undersökning är att belysa hur pedagoger i grundskolans tidigare år arbetar med 

den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi vill få kunskap om hur pedagogerna väljer sin metod 

samt  redogöra  för  hur  pedagogerna  motiverar  sitt  metodval.  Vidare  vill  vi  undersöka  vad 

konsekvenserna  av metodvalet  blir.  Vi  har  valt  att  skriva  inom detta  område då vi  anser  att  

läsning och skrivning är baskunskaper i livet. I vår kommande yrkesroll kommer vi att behöva 

välja metod. Mot bakgrund av detta tror vi att en undersökning om pedagogers val av metod kan 

gynna oss samt våra kollegor. Vi har genomfört en kvalitativ studie med sex semistrukturerade 

intervjuer. Dessa ligger till underlag för vår analys och diskussion. Vår empiri visade att valet av 

metod är svårt att göra. Det är viktigt att pedagogen tror på sitt metodval. Pedagogen utgår från 

sig själv,  sina elever  samt  erfarenheter  för  att  skapa goda förutsättningar  för en bra läs- och 

skrivundervisning.
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1. INLEDNING

Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap. 
     (Taube, 2007:11)

Läsning och skrivning är en av livets stora grundstenar. Alla barn börjar skolan med olika 

språkliga  förutsättningar.  Det  är  skolans  ansvar  att  ombesörja  alla  elevers  olika 

förutsättningar och förvalta dem på bästa sätt (Taube, 2007).

Under  mycket  lång  tid  har  forskning  inom  läs-  och  skrivinlärning  rört  sig  om  det 

grammatiska  läsandet  och  skrivandet.  Detta  har  varit  en  utgångspunkt  som  visat  sig  i 

undervisningen för de tidiga skolåren. Grunden till språklärandet hemma och i skolan är att 

eleven  ska  få  möjlighet  till  att  ”utveckla  sin  språkliga  och  meningsskapande  förmåga” 

(Liberg, 2006:147). 

Språkförmågan har stor betydelse för allt  arbete i skolan och för elevernas 
fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att 
skapa  goda  möjligheter  för  elevernas  språkutveckling.  […]  Språket  och 
litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 

                    (Skolverket, 2000)

Språkutveckling  sker  i  samspelet  mellan  individer  som  är  bundna  till  varandra.  Barn 

utvecklar sitt språk samt sin tanke- och kommunikationsförmåga samtidigt som de lär sig om 

världen runt omkring (Längsjö & Nilsson, 2005). Det är av stor betydelse att pedagogen har 

en  gedigen  kunskap  om  läsprocessen  och  vad  läsundervisning  handlar  om.  Det  är  då 

pedagogen har de rätta verktygen till  att göra en utvärdering av elevens starka respektive 

svaga sidor. Denna kunskap tar pedagogen sedan hänsyn till  i  formandet av undervisning 

samt avgörandet av metod. Dessa ska anpassas till varje enskild elev (Elbro, 2006). 

Vi har valt att skriva inom detta område då vi anser att läs- och skrivinlärning är fundamentet 

i skolans tidigare år. Allt i skolan bygger på att eleven har goda språkliga kunskaper och det 

är anledningen till att vi vill få fördjupade kunskaper inom detta område. I vår kommande 

yrkesroll kommer vi att behöva ta det svåra beslutet att välja en läs- och skrivinlärningsmetod 
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som vi ska grunda vår undervisning på. Mot bakgrund av detta tror vi att en undersökning om 

pedagogers val av metod kan gynna oss samt våra kollegor i valet av metod. 
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1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att belysa hur pedagoger i grundskolans tidigare år arbetar med 

den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi vill få kunskap om hur pedagogerna väljer sin 

metod  samt  redogöra  för  hur  pedagogerna  motiverar  sitt  val  av  metod.  Vidare  vill  vi 

undersöka vad konsekvenserna av metodvalet blir. Dessutom vill vi se hur lärandemiljö och 

motivation påverkar läs- och skrivinlärningen.

1.2 Frågeställningar
• Hur motiveras valet av läs- och skrivinlärningsmetod?

• Vilka arbetssätt och metoder använder pedagoger sig av vid läs- och skrivinlärning?

• Vad får metodvalet för konsekvenserna för pedagogen och eleven?

• Hur påverkar motivation och lärandemiljön elevens läs- och skrivinlärning?
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2. BAKGRUND
Följande  del  syftar  till  att  ge  läsaren  fördjupade  kunskaper  om  olika  läs-  och 

skrivinlärningsmetoder samt teorier kring språklig medvetenhet. Vidare kommer vi även lyfta 

fram olika  begrepp som är  väsentliga  inom det  specifika  området  såsom motivation  och 

lärandemiljö.  Vidare kommer även olika läs- och skrivinlärningsmetoder  förklaras,  såsom 

språklekar, ljudmetoden, läsning på talets grund samt att skriva sig till läsning.

2.1 Det kognitiva perspektivet
Det  kognitiva perspektivet  handlar  om  kunskap,  tänkande  och  lärande.  Dessa  tre  delar 

interagerar med varandra och leder till tankeprocessen. Vi människor påverkas och utvecklas 

av det som sker runt omkring oss i samspel med hur våra tankeprocesser ständigt förnyas. Då 

nya situationer uppstår ändras erfarenheterna vilket leder till att en omvärdering av tankar och 

förkunskaper  görs.  Detta  resulterar  i  att  beteenden  kan  ändras  och  påverkas  (Hwang  & 

Nilsson, 2007).

Jean Piaget (1896) var en betydande forskare inom det kognitiva området och menade att 

genom en anpassning kan dessa två olika tillvägagångssätt förändra tankeprocesser. Det ena 

sättet  är  ackommodation och  det  innebär  att  anpassning  och  omvärdering  sker  när  nya 

erfarenheter och information framkommer. Det andra sättet är assimilation vilket handlar om 

att kunskaper byggs på istället för att föreställningar omvärderas (Hwang & Nilsson, 2007).

Lev Vygotskij  (1896-1934) var forskare och pedagog. Hans fokus låg på barn och ungas 

lärande och hans teorier har haft inflytande på svenska skolans utveckling. Vygotskijs ansåg 

att varje individ är under ständig utveckling. Barns utveckling står i samspel med den sociala 

kontext  barnet  växer  upp i.  En viktig  del  i  utvecklingen  är  språket.  Genom språket  sker 

samspel mellan individer. Samtidigt är språket även viktigt för det inre resonemanget. Detta 

leder till utveckling och påverkan av det kognitiva tänkandet (Hwang & Nilsson, 2007).

Undervisning och utveckling bör ske i symbios. För att ett barns utveckling ska bli optimal 

krävs  det  att  barnet  medvetandegör  sin  tankeprocess.  Den  proximala  utvecklingszonen 

innebär att en individ utmanas genom att ställa krav som ligger precis över den nuvarande 

förmågan och därmed är  rimliga  att  själv  kunna uppnå.  I  skolans  värld  innebär  detta  att 
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pedagogen stödjer och uppmanar till nya utmaningar. På så sätt utvecklas eleven. För att detta 

ska ske krävs det att en part är mer erfaren och ställa dessa krav (Hwang & Nilsson, 2007).

2.2 Det metakognitiva perspektivet
Metakognition kan  ses  som  en  nivå  inom  det  kognitiva  perspektivet.  Metakognition  är 

bearbetandet av innehållet i den kognitiva processen. Med andra ord kan det beskrivas som 

att tänka om sitt eget tänkande (Jonsson, 2004).

En god läsförmåga förutsätter att läsaren är medveten om sitt eget tänkande. Detta innebär att 

läsaren medvetandegör sin egen läsförmåga under läsandet samt finner olika strategier för att 

ta sig igenom texten. Genom att nybörjarläsaren använder sig av metakognition tar eleven 

ansvar över sitt lärande (Lundberg, 1984). 

God läsning är en komplex process som består av både kunskap och förmåga. Denna process 

är multidimensionell och innefattar både läsaren och texten. Att ha en god läsförmåga handlar 

om mer än att bara ha kontroll över sin läsförmåga. Läshastighet och automatiseringen av ord 

är  nära  relaterat  till  varandra  och  är  en  nödvändighet  för  läsförmågan.  Detta  eftersom 

avkodningen gör det möjligt att förstå innehållet i texten (Swalander, 2006).

De två grundstenarna till läsförståelse är avkodning och språklig förståelse. Nybörjarläsarna 

bör därför öva på att automatisera avkodningen. Av denna anledning bör deras texter vara 

korta och lätta att förstå. För att kunna automatisera sin avkodning måste eleven öva på sin 

fonologiska förmåga. Detta för att kunna förstå att ord är uppbyggda av individuella ljud och 

att sammansättningen av dessa ljud bildar ord (Swalander, 2006).

2.3 Språklig medvetenhet
Forskning  har  påvisat  att  språklig  medvetenhet  är  en  viktig  förmåga  inför  läs-  och 

skrivinlärningen, i samspel med en god språklig grund (Lundberg, 1984, Eriksen Hagtvet, 

1990, Nyström, 2002,). Den språkliga medvetenheten är viktig för att kunna förstå språkets 

struktur, vilket i sin tur leder till att förmågan att läsa och skriva kan börja ta form (Lundberg, 

1984, Nyström, 2002). Att vara språkligt medveten innebär att man har tillägnat sig kunskap 

om både det talade och det skrivna språket. Språklig medvetenhet innebär således att ha ett 

metakognitivt förhållningssätt till sitt språk (Eriksen Hagtvet, 2006). 
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Språklig medvetenhet innefattar en rad olika medvetenheter. 

• Fonologisk medvetenhet  handlar om språkets ljudstruktur.  Vilket innebär att kunna 

höra de olika språkljuden som finns i ord. Fonem är en bokstavs ljud (Åge, 1995).

• Morfologisk medvetenhet handlar om ordens olika delar och hur orden byggs upp. Ord 

och ords delar kallas för morfem. Bokstäver kallas för grafem (Stadler, 1998).

• Syntaktisk medvetenhet handlar om förståelsen för hur språket sätts samman i satser 

och meningar (Stadler, 1998).

• Pragmatisk  medvetenhet handlar  om  förståelsen  för  hur  språket  används,  dess 

innebörd och funktion (Tornéus, 2008).

Den alfabetiska koden är det som kopplar samman det talade med det skrivna språket. Denna 

kod måste vara knäckt för att läsaren ska kunna använda sig av grafem. Detta gäller både i det 

talade språket då man ska vara medveten om fonemen men även i det skrivna språket för att 

kunna göra fonem till grafem. I den tidiga läs- och skrivinlärningen handlar den språkliga 

medvetenheten mest om förmågan att kunna segmentera morfem till fonem. För att ett barn 

ska kunna knäcka läskoden och kunna utveckla sitt läsande är det viktigt att den språkliga 

förmågan finns. Det gäller  framförallt  att  ha kunskap om språkets fonem vid läsinlärning 

(Eriksen Hagtvet, 2006, Taube, 2007). 

The greatest  thing in the world is  the alphabet  as all  wisdom is contained 
therein – except the understanding of putting it together. 

              (Lundberg, 1984:26)

2.4 Två läsmodeller 
För att läsning ska fungera är igenkänningen av morfem en betydande faktor. Det finns två 

olika viktiga utgångspunkter som fungerar som ledtrådar till läsaren. Dessa ledtrådar hjälper 

läsaren  att  känna igen  morfemen.  Det  finns  inre  och yttre  ledtrådar.  De inre  ledtrådarna 

lokaliseras  i  morfemet  såsom  grafem  och  dess  fonem  samt  sammankopplingen  av 

bokstavsljuden. De yttre ledtrådarna finns i den semantiska eller syntaktiska delen av texten. 

Detta  kan härledas  till  att  läsaren  gör  inferenser  av tidigare  erfarenheter  som bärs  med i 

minnet. Det kan vara en bild eller morfem som triggar erfarenheterna. Morfemet gott triggar 

minnet till att göra en positiv inferens (Dalby m.fl. 1983, Taube, 2007).
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De inre ledtrådarna kopplas ofta samman till läsmodellen bottom - up. Denna modell handlar 

om att utgå från de små delarna för att sedan koppla samman det med texten till en helhet.  

Läsaren tar hjälp av de inre ledtrådarna. ”Sinnesorganen förmedlar information till hjärnan 

som analyserar och identifierar grafem, morfem och meningarna vartefter en koppling till 

betydelser sker” (Taube, 2007:56). 

Motsatsen till  bottom -  up är  läsmodellen  top -  down.  Denna modell  utgår  från de yttre 

ledtrådarna i en text. Läsaren använder då sina tidigare erfarenheter som hjälp att gå vidare i 

texten. Detta genom inferenser som hjälper läsförståelsen. Vid all läsning utnyttjas dock båda 

läsmodellerna och de påverkar varandra. Detta eftersom minnet och erfarenheterna inverkar 

på  själva  avkodningsdelen  av  läsningen.  För  att  bli  en  god  läsare  krävs  både  en  god 

avkodningsförmåga samt en god språkförståelse (Taube, 2007).

2.5 Motivation

Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter 
man gjort och det bemötande man får. 

               (Jenner, 2004:15 [egen kursivering]) 

Taube (2007) framhåller att självbild och motivation är två faktorer som samspelar med barns 

lärande och utveckling. Självbilden påverkar motivationen i det fortsatta lärandet.  När det 

gäller elevens motivation till att lära finns det inre och yttre faktorer som spelar in. De inre 

handlar  om  elevens  självbild  och  förhållningssätt  till  lärande.  De  yttre  faktorerna  rör 

omvärldens  uppställda  mål  och  förväntningar.  Det  kan  vara  kamraters,  föräldrars  samt 

lärarens reaktioner och tankar (Egidius, 2005, Taube, 2007). 

Pedagogen bör inte enbart fokusera på att förmedla kunskaper till  eleven utan även arbeta 

med att stärka tilltron till den egna förmågan. Denna tilltro påverkar synen på hur hinder och 

motgång övervinns. God självbild ger stark motivation som i sin tur bidrar till att lättare möta 

motgångar (Taube, 2007). 

Pedagogen har  en viktig  roll  i  att  frambringa  och bevara elevens motivation.  Pedagogisk 

forskning har visat att pedagogens förväntningar är en betydande del i elevens utveckling. 

Detta  kallas  för  Pygmalioneffekten.  Detta  innebär  att  ”förväntningar  kan  fungera  som 

självuppfyllande  profetior.  Positiva  förväntningar  leder  till  goda  resultat,  negativa 
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förväntningar till  dåliga resultat” (Jenner, 2004:20). Mot denna bakgrund är det viktigt att 

pedagogen bemöter eleven med ett positivt och öppet sinne. 

En viktig del i skolan är att få eleven att känna trygghet, uppskattning samt att känna sig 

duglig och vara omtyckt. Detta är en del i arbetet för att motivera eleven till lust att lära. För 

att pedagogen ska kunna skapa en sådan atmosfär krävs ansvarstagande. Detta ansvar handlar 

om att  möta  sina  elever  på  en  individuell  nivå  och därefter  bygga  och  utveckla  en  god 

relation. Att ha en god relation till sina elever är ett medel för att kunna hjälpa och utveckla  

dem mot  de  mål  som finns  uppställda.  Goda relationer  har  en  stor  inverkan  på  elevens 

utveckling. Forskning har visat att goda pedagogiska relationer elever och pedagoger emellan 

har lett till  att elever lyckats bättre med sin läsinlärning än när de befinner sig i en dålig 

relation (Måhlberg & Sjöblom, 2009).

2.6 Lärandemiljö
Studier visar att pedagogen har en stor påverkan på elevens motivation. Motivationen samt 

lärandemiljön påverkas och skapas genom att intresse väcks. De olika metoderna pedagogen 

använder sig av samt hur väl anpassade de är avgör hur stark elevens motivation blir. Men 

även  lärandemiljön  påverkas.  En  god  lärandemiljö  kännetecknas  av  goda  relationer  i 

klassrummet (Kember, Ho & Hong, 2009). 

Miljön  har  stor  betydelse  för  barns  språkutveckling  ”en  miljö  där  barn  och  vuxna  är 

tillsammans och deltar i ett aktivt och funktionellt språkande och där barn omges av böcker 

och  material  som  stimulerar  till  utforskandet  av  skriftspråkets  värld”  (Björk  &  Liberg, 

2005:20).

Det  är  viktigt  att  pedagogen  skapar  en  klassrumsmiljö  som  stimulerar  till  att  elevens 

nyfikenhet  för språket väcks.  Skolverket  gjorde 1999 en nationell  kvalitetsgranskning om 

miljöns  inverkan  på  lärande.  Där  framkom  det  att  en  ”god  fysisk  och  psykisk  miljö” 

(Nyström,  2002:145)  är  viktiga  faktorer  för  att  lärande  ska  kunna  ske.  Genom  att 

uppmärksamma  elevers  olikheter  och  erfarenheter  bör  en  förståelse  växa  fram  hos 

pedagogen. Varje elev har olika förutsättningar och kommer att ta olika vägar för att uppnå 

de ställda målen.  Det krävs att  pedagogen är vaken och mottaglig  i skapandet av en god 

lärandemiljö (Längsjö & Nilsson, 2005).
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För att kunna skapa en god lärandemiljö är det av betydelse att pedagogen reflekterar över sitt 

klassrum samt tar ansvar för undervisningsmiljön. I lärandemiljön är det av betydelse att alla 

elever får arbetsro. Genom att ha en bra arbetsmiljö som tillåter eleven att röra sig fritt i  

klassrummet utan att störa andra har pedagogen lyckats organisera lärandemiljön på ett bra 

sätt. Materialet i en lärandemiljö bör vara lättillgängigt för eleven. Detta för att det ska fånga 

elevens intresse och leda till att de själva väljer att läsa en viss typ av bok. I och med detta 

blir eleven mer självständig i sitt lärande (Björk & Liberg, 2005).

Som tidigare nämnts menar Vygotskij  att individen lever i en oavbruten utveckling.  ”Han 

menar  att  man  inte  kan lära  sig  utan  att  utvecklas  och  inte  utvecklas  utan  att  lära  sig” 

(Längsjö & Nilsson, 2005:93).  Detta kan kopplas till  både pedagogens ansvar till  en god 

relation men även till vikten av en god lärandemiljö. Det är i den trygga miljön som eleven 

vågar ta mer plats och ansvar för sitt eget lärande (Längsjö & Nilsson, 2005).

2.7 Språklekar
Forskning har visat att för barn i skolans tidigare år bör leken användas som ett verktyg 

för inlärning och utveckling av språkkunskaper (Åge, 1995). Syftet med språklekar är 

att eleven skaffar sig medvetenhet, förståelse och lust för språket. Det är av betydelse 

att  språklekarna  leks  in  och inte  blir  för  allvarliga.  Allt  ska ske  på elevens  villkor 

(Tornéus, 2008, Åge, 1995).  

Barns förmåga att använda språk utvecklas spontant och oreflekterat i samspel 
och dialog med andra människor. Språkutvecklingen sker bäst i en nära, trygg 
och  varm gemenskap  där  det  ter  sig  naturligt  och  självklart  för  barnet  att 
uttrycka sig med alla medel som står till buds. 

                  (Tornéus, 2008:5)

Kaye (2005) hävdar att språklekar har tre stora fördelar. Det första är att lekarna passar in i 

alla  sammanhang.  Varje  moment  i  läsinlärningen  kan  lekas  in  på  olika  sätt.  Den  andra 

fördelen  är att  lekar  är  underhållande  och kravfria  för  eleven.  Den tredje fördelen  är att 

språklekarna fångar föräldrarnas intresse. Detta både på ett positivt och negativt vis. Oavsett 

på  vilket  vis  föräldrarna  engagerar  sig  blir  de  delaktiga  i  läsundervisningen.  ”Med 

lustbetonade metoder i språkträningen kan man göra barnen så intresserade att de blir mer 
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eller mindre ‘självgående’;  de ställer  krav på allt  svårare läslekar och drar dessutom sina 

kamrater” (Åge, 1995:95).

Då språklekar leks innebär det inte bara att leka. För att eleven kognitivt och socialt  ska 

kunna utvecklas bör det finnas en pedagog som stöd under lekens gång. Genom pedagogens 

medverkan  i  leken  stimuleras  eleven  till  ett  aktivt  samspel  samt  att  pedagogens  förslag 

breddar elevens erfarenheter och tänkande. Dock är pedagogen inte där i syfte att styra leken, 

utan hjälpa eleven vidare i sin språkutveckling (Åge, 1995).

Det  finns  språklekar  som kan  stimulera  alla  delar  av  språket  och  öka  elevens  språkliga 

medvetenhet. Dessa kan delas in i fonologiska lekar,  morfologiska  lekar,  syntaktiska  lekar 

och pragmatiska lekar.

Fonologiska övningar behandlar språkets ljudstruktur. I övningarna kan rim och ramsor samt 

stavelser tränas. En fonologisk lek är att klappa elevens namn i stavelser, såsom O-la, Kla-ra,  

Eng-la (Tornéus, 2008). 

Morfologiska övningar stimulerar elever att få insikt om språkets orddelar. Leken innebär att 

sätta ihop eller segmentera sammansatta morfem. Vidare kan lekar handla om att byta plats 

på ordens morfem. På detta vis får eleven laborera med morfemen och skapa nya morfem. 

Ordet  racerbil kan bli  bilracer. Denna övning öppnar upp för diskussion och samtal om de 

nya morfem, deras nya och gamla betydelse (Tornéus, 2008). 

Syntaktiska övningar fokuserar på språkets regler och grammatik. Övningen kan innefatta att 

eleven bygger klart en påbörjad mening, exempelvis Den vita hunden är… lurvig, snäll, glad. 

I  leken  övas  ordklasser  och  meningsbyggnad.  Pedagogen  har  möjlighet  att  lyfta  fram 

grammatiken och synliggöra den (Tornéus, 2008). 

Pragmatiska lekar  behandlar  förståelsen för språkets innebörd och funktion.  I  dessa lekar 

måste eleven aktivt lyssna för att förstå texten och kunna göra inferenser. Pragmatiska lekar 

utvecklar  förmågan  till  att  förstå  och  ta  emot  information,  sortera  det  viktiga  och sedan 

återberätta (Tornéus, 2008).
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Kritik mot språklekar som metod är att det inte visats i forskning att det finns ett samband 

mellan språklekar och den fortsatta läsutvecklingen. Elbro (2006) anser att språkinlärningen 

inte gynnas av att endast arbeta med språklekar som metod. Dock kan språklekar vara ett bra 

verktyg som komplement till andra läs- och skrivinlärningsmetoder (Elbro, 2006). 

2.8 Ljudmetoden
Det finns fyra olika varianter av ljudmetoden. Dessa är;  analytisk-syntetisk metod, syntetisk  

metod, normalljudmetoden och artikulatoriska ljudmetoden. De fyra metoderna används i en 

direkt undervisning. I denna undervisning har eleven förkunskaper om bokstäver och hur de 

används innan den självständiga läsningen kan ta form.  I  ljudmetoden läggs fokus på att 

eleven ska få kunskap om, samt att kunna tillämpa grafemens fonem. Dessa fyra varianter av 

ljudmetoden är till för att komplettera varandra och inte arbetas med en och en.

Den analytisk-syntetiska ljudmetoden har utgångspunkt i det skrivna ordet. “Man genomför 

en analys av bokstäverna, en ‘översättning’ till ljud och därefter en syntes av ljuden till ljud 

och identitet  för det  skrivna ordet”  (Elbro,  2006:109).  Morfemet  spis ljudas  fram genom 

fonem på detta  sätt,  ‘[sss],  [p],  [i:],  [sss]’  (Elbro,  2006:108).  Den  syntetiska ljudmetoden 

påminner om bokstavsmetoden. Genom denna metod använder eleven sig av grafemens namn 

istället för dess fonem. Med bokstavsmetoden bildas morfemet spis  på följande vis “‘ess’, 

‘pe’, ‘i’, ‘ess’” (Elbro, 2006:108).  Genom att eleven lär sig fonem kan ljuden relateras till 

ljud som används i normalt tal. Det kan vara “sss ormens väsljud, vvv det ljud man använder 

när man fryser, mmm är ljudet för att något smakar gott” (Elbro, 2006:109). Denna metod 

kallas normalljudsmetoden.

Den artikulatoriska ljudmetoden innebär att eleven övar sig i att förstå hur och var de olika 

fonemen  bildas  i  munnen.  Denna  kunskap  underlättas  om  en  förståelse  för  de  olika 

bokstavsfamiljerna finns. Varje bokstavsfamilj representerar olika typer av fonem. Det kan 

vara med läpparna eller genom att använda tungan på olika sätt. Det finns även ett  indirekt  

undervisningssätt vad gäller ljudmetoden. Det går ut på att försöka skapa goda förutsättningar 

så att eleven på egen hand kan lära sig läsa. Montessoripedagogiken förespråkar det indirekta 

arbetssättet för att det låter eleven ta eget ansvar för sin egen inlärning och på så vis “bevara 

lusten att lära” (Elbro, 2006:113). 
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Det finns teoretiska anmärkningar vad gäller ljudmetoden. Några farhågor är att eleven kan få 

svårigheter med att läsa oregelbundna morfem, att läsningen blir långsam då eleven behöver 

ljuda sig genom morfemen. Vidare kan förståelsen av textens innehåll bli lidande då eleven 

lägger kraft på morfemens fonem. Elbro (2006) lyfter dock fram att den allmänna bilden av 

ljudmetoden fungerar positivt. Eleven får redskap för hur de ska läsa och skriva vilket gör att 

eleven snabbt lär sig att läsa självständigt både kända och okända morfem. Även skriftspråket 

utvecklas och eleven får lättare att stava. Dessutom har det visat sig att förståelsen för textens 

innehåll ökar. En av ljudmetodens styrkor är att eleven lär sig sambandet mellan fonem och 

grafem. I och med detta har eleven förskaffat sig en effektiv strategi för vidare läsning (Elbro, 

2006).

2.9  LTG - Läsning på Talets Grund
Upphovskvinna  till  LTG-metoden  är  Ulrika  Leimar.  Metoden  kom till  under  1970-talet. 

Leimar ansåg att de traditionella läseböckerna ofta hade ett konstlat och tunt språkinnehåll. 

Av den anledningen ville Leimar “lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan istället  

bygga på barns eget  språk och deras fria  personliga  skapande”  (Leimar,  1974:9).  Vidare 

skulle även eleven själv få upptäcka ord och begrepp som för egen del var betydelsefulla och 

innebördsrika (Taube, 2007). 

Metoden  består  av  fem  faser;  samtalsfasen,  dikteringsfasen,  laborationsfasen,  

återläsningsfasen  samt  efterbehandlingsfasen  (Leimar, 1974).  Utöver de fem faserna ingår 

det  även  att  eleven  ska  förskaffa  sig  en  god  bokstavskännedom.  Pedagogen  testar  detta 

regelbundet, både auditivt och visuellt (Druid - Glentow, 2006). I arbetet med LTG-metoden 

menar Leimar (1974) att det är av betydelse att följa alla faser. Vidare anser hon att om man 

frångår arbetsgången frångår man även metoden vilket gör att metoden påverkas (Leimar, 

1974).

Samtalsfasen är  den  fas  som  inleder  arbetet  med  LTG-metoden.  Tillsammans  arbetar 

pedagog  och  elev  med  gemensamma  upplevelser,  tankar  och  iakttagelser.  Syftet  är  att 

tillsammans i elevgruppen arbeta fram ett ordmaterial.  Elevgruppen tar hjälp av varandras 

ordförråd för att kunna skapa rätta meningar. När eleverna tillsammans resonerar fram till 

”riktiga benämningar på objekt och egenskaper, övas deras förmåga till verbal kategorisering 

upp  och  utvecklas  begreppsbildningen  och  förmågan  till  språklig  precisering”  (Leimar, 
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1974:88).  Detta  leder  till  en  delaktighet  samt  att  eleven  är  bekant  med  morfemen  och 

meningarna (Druid- Glentow, 2006).

Nästa fas som följer är  dikteringsfasen och den kan ske i samband med samtalsfasen. Den 

kan även ske vid ett  senare tillfälle,  dock bör inte faserna arbetas med för uppdelat,  rent 

tidsmässigt. Detta då eleverna lätt kan glömma vad som sagts under samtalsfasen. Det är nu 

tid för eleven att utforma egna meningar som pedagogen sedan skriver ner tydligt och stort på 

ett blädderblock. Det är viktigt att texten är synlig för alla elever. Detta för att eleverna ska 

kunna koppla  samman det  talade  ljudet  samt  det  skrivna  tecknet.  Det  är  viktigt  att  hela 

elevgruppen godkänner det som ska skrivas på blädderblocket. Detta för att alla ska känna 

delaktighet då alla elever har varit  med om upplevelsen.  Elever med stort  ordförråd får i 

denna metod chansen att dela med sig av sina kunskaper till andra. Vilket leder till att elever 

med mindre utvecklat  ordförråd kan lära sig nya morfem (Leimar,  1974, Druid- Glentow, 

2006, Taube, 2007). 

Den  tredje  fasen  är  laborationsfasen.  I  denna  fas  individualiserar  pedagogen  arbetet  för 

eleverna.  Eftersom alla elever sannolikt inte har kommit lika långt i sin utveckling är det 

viktigt  att  tillgodose varje individs behov (Leimar,  1974, Taube, 2007). Det är viktigt  att 

pedagogen  har  en  bred  kunskap  om  både  läsinlärningen  och  eleverna  för  att  kunna 

individualisera på ett bra sätt. Pedagogen har möjlighet att utforma uppgifter på olika nivåer. 

Det  kan  vara  att  eleverna  själva  får  ringa  in  en  bokstav,  peka  ut  dubbelteckning  eller 

frekventa ord (Taube, 2007). Elevgruppen läser dikteringen tillsammans. Då alla är bekanta 

med texten får varje elev en lapp med ett grafem, ett morfem eller en mening. Det som står på 

lappen ska eleven leta upp i texten (Leimar, 1974).   

I återläsningsfasen får varje elev en kopia på den dikterade texten. Texten läses tillsammans 

med klasskamrater eller individuellt.  Dock läses alltid texten för en pedagog. Detta för att 

pedagogen ska få insikt i vad eleven behärskar respektive behöver öva på mer. Morfem som 

eleven  själv  kan  läsa  stryker  pedagogen  under,  för  att  sedan  arbeta  med  i 

efterbehandlingsfasen (Leimar, 1974).

I direkt anslutning till återläsningsfasen tar efterbehandlingsfasen vid. Eleven får ett blankt 

kort för varje morfem som eleven kunde läsa. Eleven ska själv skriva morfemen på korten, ett 

morfem på varje kort.  Därefter ska eleven läsa morfemen samt kunna bryta  ned dem till 
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fonem. När detta är uppnått placeras kortet i bokstavsordning i en egen bokstavslåda. När 

eleven har många kort arbetar eleven vidare med dem genom att exempelvis bygga meningar 

av orden (Leimar, 1974). 

2.10 Tragetons metod - att skriva sig till läsning

De senaste trettio årens forskning kring skriftspråkets utveckling har flyttat 
tyngdpunkten  från  läsning  till  skrivning.  I  denna  forskning  står  elevernas 
förmåga  att  uttrycka  sina  egna  tankar  som kan  kommuniceras  till  andra  i 
centrum. […] Det handlar inte om bokstävernas form utan om innehållet i det 
skrivna. 

             (Trageton, 2005:137)

Trageton (2005) vänder på begreppet läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning. Detta 

för att han menar att skrivandet bör vara det primära i språkutvecklingen hos elever som är i 

stånd till att börja lära sig läsa och skriva. Huvudsakliga kompetenser i livet är att tala, läsa, 

skriva  och  räkna.  Trageton  (2005)  räknar  även  in  användandet  av  informations-  och 

kommunikationsteknik (IKT) som en femte och basal kunskap. Detta har han tagit fasta på 

utvecklat en metod som går ut på att skriva sig till läsning. 

Trageton (2005) är stor förespråkare av att använda datorn som skrivhjälpmedel. Detta för att 

formandet av bokstäver ska gå lättare och menar att alla elever inte motoriskt är redo vid 

skolstarten.  En viktig del i denna metod är att låta eleverna skriva i par vid datorn. Genom att 

skriva i par används den muntliga kompetensen hos eleverna vilket utvecklar för båda parter. 

Av denna anledning är det av vikt att skapa jämna par rent kunskapsmässigt. Paren hjälper 

varandra att lösa problem av både teknisk och språklig art. 

Läsningen  kommer  automatiskt  in  i  undervisningen  genom  att  det  är  ett  fonembaserat 

skrivande vid datorn. De lär varandra bokstäver samt att koppla ihop grafemens namn med 

dess fonem. På så vis hjälps de åt med att ljuda ihop olika fonem till morfem. Detta utvecklas 

snabbt till att de stöttar varandra i textskrivandet. Eleverna knäcker på så vis läskoden genom 

att läsa sitt eget skrivande. Texterna som produceras läses och laboreras vidare med på olika 

sätt i undervisningen. Vidare är det en fördel om eleverna står upp och skriver. På så vis blir 

det enklare att turas om och hjälpas åt samtidigt som eleverna får tillfälle att röra sig friare i  

inlärningen (Trageton, 2005).
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När man använder datorn som verktyg och skrivmedel  försvinner problem som att  forma 

bokstäver.  Dessutom blir  texten  på datorn  tydlig  och eleverna  kan läsa  sina egna texter. 

Förutom detta kan fokus läggas på att stimulera elevernas eget textskapande och utvecklandet 

av detta. Texternas innehåll ska lyftas fram och samtalas om. Detta för att motivera eleven till 

vidare språkutveckling. Denna metod har elevens språkliga erfarenheter som utgångspunkt. 

Handskrivningen kan med fördel skjutas upp till årskurs två. I väntan på detta bör motoriska 

övningar göras för eleverna för att utveckla en god motorik inför handskrivandet (Trageton, 

2005).

Denna  metod  har  ”lagt  tyngden  på  en  skriftspråksutveckling  där  skrivning  kommer  före 

läsning” (Trageton, 2005:133). Pedagogens roll i denna metod är att vägleda och stimulera 

eleverna i det fortsatta lärandet (Trageton, 2005).

För att metoden ska fungera väl är det av betydelse att eleverna får tillbringa mycket tid vid 

datorn. Om eleverna endast har tillgång till datorer korta stunder och vid få tillfällen i veckan 

blir inlärningen lidande. Denna metod kräver att det finns en kontinuitet i användningen av 

IKT. IKT-användningen i skolan har ökat och datorn används främst som skrivredskap. Trots 

att  användningen av datorer har ökat finns är det få undersökningar som har gjorts inom 

området. Därför kan man ännu inte uttala sig om vilka konsekvenser IKT-användningen har 

på den första språkinlärningen. Trageton hävdar dock att han tror på att börja med skrivning. 

Detta då han anser att skrivning är enklare än läsning (Trageton, 2005).
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3. METOD
I  denna  del  kommer  den  kvalitativa  forskningsmetoden,  den  hermeneutiska 

forskningstraditionen,  semistrukturerade  intervjuer,  de  fyra  etiska  principerna  samt 

begreppen  validitet  och  reliabilitet  i  vår  studie  att  lyftas  fram.  Vidare  kommer 

tillvägagångssättet av intervjuerna att beskrivas. 

3.1 Metodval
En kvalitativ forskning bygger på ett tillvägagångssätt där forskaren lägger tyngden vid att 

fokusera  på  det  empiriska  material  som framkommer  vid  intervjun.  Samtalet  tolkas  och 

analyseras.  Denna tolkning görs utifrån informantens  arbetsmiljö och syn på verkligheten 

samt hur det rör forskningsfrågan. Den kvalitativa forskningen ska ge ett  tvärsnitt  på hur 

informanten förhåller sig till forskningsfrågan (Bryman, 2002).

Det  bör  råda en balans  mellan  att  vara subjektiv och objektiv  då en kvalitativ  forskning 

genomförs. Genom att skapa en kontakt med informanten skapas även möjligheter att få en 

förståelse om informantens förhållande till ämnet och frågeställningen. Detta för att forskaren 

ska kunna få informanten trygg och på så vis våga uttrycka sin ståndpunkt (Holme & Krohn 

Solvang, 1997).

Att välja intervjusituation som metod är krävande. Forskaren bör ta hänsyn till en rad olika 

faktorer. Detta är att ha kunskaper inom forskningsområdet för att kunna utveckla intervjun 

genom följdfrågor. Syftet med följdfrågorna är att få ett fördjupat samtal och på så sätt få 

fram väsentlig information. Vidare bör forskaren även vara uppmärksam och tillmötesgående 

för att skapa ett klimat där informanten känner sig trygg och samtalet kan bli uppriktigt. Detta 

leder till en tillit mellan parterna som kommer att gynna både forskningen och informanten. 

Det blir ett givande samtal för de båda (Holme & Krohn Solvang, 1997).

Den kvalitativa metoden har som avsikt att forskaren får en fördjupad insikt och kunna skapa 

sig en helhetsbild av forskningsområdet (Holme & Krohn Solvang 1997).  Vi ansåg att den 

kvalitativa studien passade bäst i enlighet med vår forskning. Detta för att vi skulle kunna 

tolka de kvalitativa intervjuerna samt vårt empiriska material. För att kunna komma in på 

djupet på informanternas svar ställde vi öppna frågor som gav utrymme för analytiska svar. 

För att få så givande och meningsfulla samtal som möjligt valde vi att ställa följdfrågor som 
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utvecklade intervjun. Det empiriska material som samlats in har vi analyserat och ställt emot 

tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna. 

Under  den kvalitativa  studien sker  en hermeneutisk  process.  Detta  då en tolkning av det 

empiriska materialet genomförs. ”Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är 

att  en  forskare  som  analyserar  en  text  ska  försöka  få  fram  textens  mening  utifrån  det 

perspektiv som dess upphovsman haft” (Bryman, 2002:370). 

Hermeneutiken  som  forskningsmetod  samt  den  kvalitativa  studien  utgår  båda  från  att 

tolkningar av det empiriska materialet görs. Dessa tolkningar grundar sig på de kvalitativa 

intervjuerna där fokus bör ligga på situationen där intervjun genomfördes, det vill säga på den 

sociala  kontexten  (Bryman,  2002).  Det  empiriska  materialet  utgår  från  informantens 

erfarenheter i läs- och skrivinlärning vilket forskningen grundar sig på.

3.2 Semistrukturerade intervjuer
Vi  valde  att  använda  oss  av  semistrukturerade  intervjuer  för  vår  kvalitativa  studie.  En 

semistrukturerad  intervju  är  enligt  Bryman  (2002)  en  intervju  med  bestämda  frågor  som 

forskaren förberett inför samtalet. En del i intervjun är att forskaren ska ha ett tydligt mål 

med vad intervjun ska ge. Dessutom är det viktigt att informanten inte styrs för mycket i sina 

svar utan ges möjlighet att tala fritt utifrån de egna erfarenheterna. 

Frågorna  under  intervjutillfället  behöver  inte  ställas  i  kronologisk  ordning,  utan  de ställs 

beroende på hur samtalet utvecklas. Vid denna typ av intervju finns det stora utrymmen till 

att ställa följdfrågor vartefter samtalet fortlöper. Detta leder till en fördjupning i både frågan 

och svaret. 

Innan  intervjun  ägde  rum  sammanställde  vi  frågor  som  vi  ansåg  vara  lämpliga  för 

forskningsområdet  samt  kopplat  till  våra  frågeställningar.  Då frågorna  skrevs  hade  vi  ett 

tydligt mål i åtanke som skulle genomsyra intervjun. Under intervjutillfällena anpassande vi 

frågornas ordning efter samtalets gång samt ställde följdfrågor. Allt detta är i enlighet med 

vad Bryman (2002) lyfter fram i vad en semistrukturerad intervju innebär. I och med att vi 

inte var bundna till en kronologisk frågeordning blev samtalen mer levande.
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3.3 Urval och genomförande
Vi har  valt  att  intervjua  pedagoger  som undervisar  i  skolans  tidigare  år.  Pedagogerna  är 

verksamma i en mellanstor stad och arbetar med läs- och skrivinlärning. Anledningen till att 

vi  har  valt  dessa  informanter  är  för  att  de  har  kunskap  och  utbildning  om  området. 

Informanterna arbetar på olika skolor vilket ger oss en bredare bas inom forskningsområdet 

än om de hade arbetat på samma skola. Då informanterna är verksamma inom vår kommande 

yrkesprofession och arbetar med läs- och skrivinlärning ansåg vi det fördelaktigt att intervjua 

dem. 

Intervjufrågorna  godkändes  av  vår  handledare  och  hade  sin  utgångspunkt  i  våra 

frågeställningar  samt  att  var  öppna  nog  för  att  inte  styra  samtalet  för  mycket.  Frågorna 

sammanställdes under tiden vi fördjupade oss i litteraturen kring ämnet.  Vi valde att  inte 

delge våra informanter intervjufrågorna i förväg själva intervjutillfället. Detta då vi ville att 

intervjun skulle vara så spontana svar som möjligt och inte något som informanterna kunde 

förbereda i förväg. 

Vår  ambition  var  att  så  fort  som möjligt  boka in  informanter.  Vi  började  med  att  ta  en 

telefonkontakt  med  rektorerna  på  respektive  skola  för  att  få  kontakt  med  lämpliga 

informanter. Vi mejlade en förfrågan till informanterna men då vi inte fick respons bestämde 

vi oss för att besöka skolorna personligen. Detta resulterade i att vi fick kontakt med två 

informanter, dock kom dessa från samma skola. De övriga skolorna hörde antingen inte av 

sig alls eller kunde inte på grund av tidsbrist. Av denna anledning bestämde vi oss för att göra 

ännu fler besök på andra skolor. Denna gång fick vi gensvar av skolorna och slutligen ville 

ytterligare sex informanter  delta.  Dock föll  två intervjuer bort på grund av sjukdom. Vår 

ambition var att genomföra åtta intervjuer, men tyvärr blev det inte möjligt, dels på grund av 

sjukdom och dels  på grund av det  dåliga  gensvaret  från skolorna.  Syftet  med att  besöka 

skolorna personligen var att mötas och genom dessa besök kunde vi lättare skapa kontakt och 

berätta om vår studie. 

Vid varje intervju började vi med att småprata för att mjuka upp stämningen. Intervjuerna 

genomförde  vi  tillsammans.  Det  finns  enligt  Repstad  (2007)  fördelar  med  att  intervjua 

tillsammans. En positiv faktor är att en kan ställa ursprungsfrågorna medan den andra kan 

rikta in sig på följdfrågor. Dessutom är det bra att vara två då man efter intervjun har upplevt 

intervjun olika. Dessa intryck diskuteras och reflekteras över tillsammans efter intervjun. Det 
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är i dessa situationer som man kan upptäcka olika nyanser i intervjun. Vi anser att det har  

varit  en fördel  att  vara två  vid intervjuerna.  Detta  då vi  upplever  att  vi  har kompletterat 

varandra bra samt att vi har kunnat tillföra perspektiv på intervjun. 

Informanterna tillfrågades och godkände att intervjun fick spelas in. Inspelningen var endast 

till  för oss och deras anonymitet  och integritet skulle bevaras samt att inspelningen skulle 

raderas efter studiens slut.  

För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av en inspelningsbar mediespelare. Den var 

liten till storleken vilket enligt Repstad (2007) är positivt då informanten inte lägger för stort 

fokus på inspelningsutrustning. Det finns många fördelar med att spela in en intervju. Mer 

fokus  kan  läggas  på  samtalet  eftersom  inga  anteckningar  behöver  föras.  Dessutom  tar 

inspelningen upp nyanser och betoningar som informanten gjort.  Slutligen är det en fördel att 

ha intervjuerna inspelade då analyseringsarbetet inom studien ska påbörjas (Repstad, 2007). 

3.4 Bearbetning och analys
Intervjuerna pågick under tre dagar. Vi valde att dela upp intervjuerna till två per dag. Detta 

då vi tycker att det kunde bli för mycket med fler än två intervjuer. Efter genomförandet av 

alla  intervjuer  lyssnade  vi  igenom  intervjuerna  och  sammanställde  dem.  Vi  valde  att 

transkribera  intervjuerna var  och en för  sig.  Vi  delade även upp de olika frågorna då vi 

transkriberade intervjuerna för att  tydligare se skillnader  och likheter  mellan intervjuerna. 

Svaren  vi  fick  fram  valde  vi  att  tematisera  och  sammanställa  med  rubriker  utifrån 

intervjufrågorna.  Därefter analyserade vi intervjusvaren på djupet genom diskussioner och 

ytterligare  genomlyssningar.  All  analys  och  bearbetning  av  intervjuerna  genomförde  vi 

tillsammans så att tolkningsfel skulle undvikas. 

3.5 Forskningsetiska principer
Vid en forskningsstudie framhåller Bryman (2002) att forskaren ska ta hänsyn till  de fyra 

etiska principerna. Det är viktigt att forskaren visar hänsyn till informationskravet. En del av 

informationskravet är att forskaren ska se till  att informanterna inte kommer till  skada på 

något sätt, det handlar både om fysisk och psykisk skada. Detta för att studien ska bli korrekt 

genomförd. Vidare ska även forskaren låta informanterna få vara anonyma och detta för att 
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skydda deras identitet. Anonymiteten innebär även att informanterna inte heller ska kunna bli 

igenkända genom miljöbeskrivningar och dylikt (Vetenskapsrådet). 

Samtyckeskravets  innebörd ligger i ”att de personer som ombeds deltaga i en undersökning 

ska få  full  information  om undersökningens  syfte  och uppläggning” (Bryman  2002:446). 

Detta ska forskaren vara medveten om och förhålla sig till.  Genom att informanten har givit 

sitt samtycke till medverkan av forskningsstudien kan studiens gång påverkas. Detta på grund 

av den enskilde informantens insats (Vetenskapsrådet).   

Ett  annat  krav  är  konfidentialitetskravet  vilket  handlar  om att  forskaren  ska  förhålla  sig 

yrkesetisk  gentemot  informanten.  Det  är  då  viktigt  att  informantens  uppgifter  behandlas 

varsamt och förblir  konfidentiella.  Forskaren bör respektera informantens  anonymitet  och 

vara noga med hur material från forskningsstudien förvaras. Forskaren bör även överväga om 

materialet ska förvaras, skyddas eller förstöras (Vetenskapsrådet).

Nyttjandekravet handlar om att ”de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast 

användas  för  forskningsändamålet”  (Bryman  2002:441).  Informantens  uppgifter  får  inte 

spridas  eller  återanvändas  i  andra  forskningssammanhang  även  om  det  är  samma 

forskningsområde. Varje forskare ska göra sin egen studie (Vetenskapsrådet).

Under vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. Våra intervjuer har 

präglats av samtyckeskravet, vilket har inneburet en öppen dialog med informanterna. Detta 

så  att  syftet  med  studien  blev  tydligt  samt  att  informanten  blivit  medveten  om sin  egen 

påverkan.  Som en del av informationskravet  har vi  valt  att  skydda informantens  identitet 

genom att inte uppge några namn eller miljöer som kan kopplas till  dem. Det material  vi 

förskaffade kommer endast att brukas i denna forskningsstudie och förvaras väl så att enbart 

vi har tillgång till det. Då forskningsstudien är sammanställd kommer materialet att förstöras 

i enlighet med konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som finns både i den kvalitativa och den kvantitativa 

forskningen. I den kvantitativa studien arbetar forskaren omsorgsfullt  med att  studera vad 

mätningen frambringat. Forskaren är även noggrann med att undersöka om mätningen givit 
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det önskade resultatet  samt om materialet  är  trovärdigt (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Inom den kvalitativa forskningen läggs fokus på att undersöka validiteten medan fokus i en 

kvantitativ studie läggs på reliabiliteten.  Av denna anledning kommer fokus läggas på att 

förklara validiteten i vår kvalitativa studie.

Validitet  i  en undersökning fastställer  huruvida det som mäts är av relevans i relation till 

kontexten  (Bryman,  2002).  Enligt  vår  bedömning  är  studiens  validitet  hög,  då  samtliga 

intervjuer  genomfördes  enskilt.  På  så  vis  blev  inte  informanternas  svar  påverkade  av 

varandra.  Av denna anledning  anser  vi  att  informanternas  svar  har  hög validitet  (Kvale, 

1997).  Då varje intervju började med att  vi  tillsammans  satt  och småpratade blev det  en 

harmonisk och trevlig stämning. I och med att ett förtroende byggdes upp mellan oss och 

informanterna  under  intervjuns  gång  ökade  även  validiteten.  För  att  kunna  tolka 

informanternas svar ställde vi didaktiska följdfrågor för att misstolkningar skulle minimeras. 

Genom dessa följdfrågor anser vi att validiteten ökades då vi kunde få mer ingående svar. 
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4. RESULTAT
Nedan kommer  resultatet  av de intervjuer  vi  utfört  att  presenteras.  Informanternas  tankar 

kommer  att  redogöras  kring  språklig  medvetenhet  samt  deras  val  av  läs-  och 

skrivinlärningsmetoder och vad konsekvenserna bli av detta. Slutligen kommer motivation 

och lärandemiljö belysas utifrån informanternas synsätt. Denna del har delats in i rubriker 

som kopplats till  våra frågeställningar samt intervjufrågorna.  Namnen på informanterna är 

fiktiva för att skydda deras identitet.

4.1 Informanternas synsätt kring språklig medvetenhet
Informanterna var eniga om att språklig medvetenhet handlar om att upptäcka språket genom 

att laborera med det. De påpekar att det finns olika medvetenheter inom språket som elever 

bör behärska för att läsinlärningen ska kunna börja. Klara anser att språklig medvetenhet är: 

… allt  som har  med språket  och  läsa  och  berätta  och  prata  och  rimma,  
ordförrådet. Allt det som man gör hela tiden […] att skoja med språket, att  
sjunga.

Samtliga informanter  arbetade frekvent med utvecklande av språklig medvetenhet.  I detta 

arbete ingår det att visa eleverna språkets mening och hur det används samt kan påverka, att 

ha  förståelse  för  att  språket  har  en  sändare  och  en  mottagare.  För  att  medvetandegöra 

eleverna  arbetar  framförallt  informanterna  med  att  skapa  ett  lustfyllt  förhållningssätt  till 

språket. Detta för att eleverna ska vilja utveckla sin språkliga medvetenhet samt språkliga 

förmåga. Alla informanter är eniga om att  rim,  ramsor och lekar är av stor betydelse för 

språkutvecklingen.  Ytterligare  två  informanter,  Eva  och  Siv,  lyfter  fram  att  en  språklig 

medvetenhet innebär att eleven har ett stort ordförråd samt har förmåga att se likheter och 

skillnader i språket. Anna och Klara ser att språklig medvetenhet mer fokuserar på fonemen, 

det vill säga språkets ljudstruktur. Anna förklarar att språklig medvetenhet är: 

 … att förstå att ord är uppbyggda av många bokstäver som låter olika. 

Däremot tycker Kerstin och Gun att språket ska vara en upplevelse som sker i samband med 

bokstavsinlärning. De anser att det är själva stämningen i klassrummet som skapar spänning 

vilket ska generera en lust till språket.
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4.2 Pedagogernas val av läs- och skrivinlärningsmetoder
När det gäller val av metod arbetade informanterna på två olika vis. Klara och Anna arbetade 

utifrån  Tragetons  metod som innebär  att  eleven skriver  sig  till  läsning.  Anna berättar  att 

hennes metodval  inte  var självklart,  utan krävde mod,  både från sig själv men även från 

skolans sida. Anna menar att:

… det gäller att våga ta språnget att släppa […] pennan.

Klara anser att Tragetons metod är bra då läsningen kommer automatiskt då eleven skriver. 

Detta eftersom eleven läser det som skrivits. Dessutom arbetar eleverna i par och kan då 

hjälpa varandra  vilket  är  utvecklade  för  elevernas  språkliga  medvetenhet.  Anna beskriver 

språkinlärningen på följande vis:

Jag började med bokstavsinlärning via datorn.  De fick skriva sådana här  
spöktexter som inte betyder någonting. […] Alltså jag vågade inte kasta mig  
rätt ut i det […] utan att lära sig genom bokstavsinlärning, men sen upptäckte  
jag ju rätt snabbt att barnen lärde sig oerhört mycket snabbare via datorn än  
jag gick igenom en bokstav i veckan. […] Dem som inte kunde innan lärde av  
varandra.

De andra informanterna arbetade med en blandning av LTG och ljudmetoden. Dock arbetade 

inte pedagogerna med renodlade metoder utan arbetet var inspirerat av olika metoder. Det vill 

säga  att  pedagogerna  arbetade  med  det  de  ansåg  bäst  i  respektive  metod.  Samtliga 

informanter  anser att  bokstävernas fonem är det viktiga och inte bokstävernas namn eller 

form i läs- och skrivinlärningen. Siv är av åsikten att böckernas innehåll inte är av betydelse i  

den första läsinlärningen. Hon menar att:

… alla, i alla 40 åren har slagit ner på texterna i ettan. Töntigt, töntigt och att  
det ska var böcker med lite fakta som ger barnen någonting, men skit samma  
har jag sagt […]. Huvudsaken att du får det där och kan börja ljuda […]. Då  
har de ju fått kicken, då är de ju på väg. Då kan de ta texter som är lite  
mysigare.

Vidare arbetar alla informanter med att leka in språket. Dock anser de inte att språklekar är en 

inlärningsmetod utan fungerar mer som ett  komplement  till  den ordinarie undervisningen. 

Eva  är  tydlig  med  att  påpeka  att  eleverna  ändå  själva  väljer  lässtrategi.  Hon  menar  att 

pedagogen ska följa det sätt som eleven själv vill anamma och lära sig på. Vill eleven ljuda så 

får eleven ljuda. Det är pedagogens uppgift att använda alla tekniker man kan för att få elever 

läskunniga. Klara poängterar att:
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… man ska vara lyhörd på barnens vilja. Det kvittar på vilket sätt man lär sig  
läsa, bara man lär sig.

Alla  informanter  väljer  sin  metod  på  grund  av  att  de  anser  den  vara  bäst  enligt  deras 

erfarenheter. Gun väljer dock främst metod utifrån den hon själv kan bäst och är trygg med. 

Kerstin och Eva menar  att  val av metod kan vara avgörande för kommande inlärning då 

läsningen  påverkar  alla  skolans  ämnen.  Vidare  pratar  Kerstin  om,  som  hon  kallar  det, 

läsningens  tre  ben,  skriva,  ljuda  och  känna  igen.  Dessa  tre  delar  som  hon  anser  vara 

fundamentet i läs- och skrivinlärningen. Gun och Anna menar att beroende på elevers olika 

mognadsgrad påverkas läsinlärningen såväl som metodvalet. Detta då alla elever inte har den 

ro i kroppen som behövs för att hantera undervisningssituationen. Därför blir undervisningen 

olika. Anna tror på att elevers mognad är individuell och inte följer något särskilt mönster. 

Hon är tydlig med sin åsikt och säger att: 

Jag står för det, sen får Vygotskij säga vad han vill.

Siv och Eva arbetar med drama som en del i läs- och skrivinlärningen. De anser att det är 

viktigt att man använder hela sig själv för att skapa upplevelser samt en inbjudande stämning. 

Eleverna har inga åsikter om textens innehåll menar Eva och Siv utan det som är avgörande 

är hur pedagogerna väljer att presentera materialet och arbetsuppgiften. De poängterar att det 

viktigaste är att eleverna läser och inte vad de läser. Eva menar att:

… barn bryr sig inte om töntiga texter, barn blir glada ändå.

Siv, Eva och Klara poängterar att det inte är någon garanti att man blir en bra läsare bara för 

att man knäcker koden tidigt. Då eleverna knäckt koden börjar det fortsatta arbetet och större 

utmaningar. Det är enligt Siv, Klara och Kerstin nu viktigt att kunna stimulera de elever som 

är duktiga så att de ser meningen med att fortsätta träna sin läsning och skrivning. Klara lyfter 

fram att: 

… när de fått ihop bokstäver till ord tycker en del barn att dem är färdiga,  
men det är ju där det börjar. 

 

Alla informanter är överens om att det är viktigt att eleven inte bara läser och skriver i skolan 

utan även i hemmet. Dels så att eleven upplever språket i fler sammanhang än skolan men 
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också för att det krävs många timmars träning för att bli en duktig läsare och skolans timmar 

räcker inte alltid till. 

4.3 Konsekvenser av metodval
Både Eva och Siv poängterar att det är ett stort ansvar att välja metod då det är där grunden 

för läsning och skrivning läggs. Vidare menar Eva att det även är av betydelse då det är 

metodvalet  som  kan  påverka  eleven  så  att  lärandet  blir  lustfyllt.  Knäcker  inte  eleverna 

läskoden menar Eva och Siv att man måste reflektera över hur man ska hjälpa eleven i sin 

språkutveckling. Siv och Eva framhåller att man måste pröva alla metoder man kan. Det är 

viktigt att se eleverna som olika individer med olika behov och därför kan pedagogen inte 

bara använda en metod. Det viktigaste är att eleven lär sig läsa och skriva. För att det ska 

kunna ske menar Eva att arbetet: 

… eleven gör måste kännas meningsfullt och meningsskapande.

Kerstin utgår också från eleven. Dock använder hon framförallt böcker för att individualisera 

läs-  och skrivutvecklingen.  Kerstin  menar  att  det  är  viktigt  att  eleven får  arbeta  med ett 

material som inte är för svårt. Detta så att eleven får en känsla av att lyckas och på så sätt vill  

utvecklas. Gun byter inte metod om eleven inte lär sig läsa. Istället för att byta metod får 

eleverna nya böcker eller så väntar hon ut eleven tills denne börjar läsa. Om eleverna inte 

knäcker  läskoden  får  de  arbeta  vidare  med  läsningen  hos  specialpedagogen.  Vidare 

individualiserar Gun genom att ge olika läxor som har en svårighetsgrad som är anpassad 

efter elevens förmåga. 

Klara  ser  att  en  konsekvens  av  Tragetons  metod  är  att  eleverna  börjar  överljuda,  vilket 

innebär att de lägger till grafem i morfem som inte ska vara där. Exempelvis ordet  väldigt 

överljudar eleverna till väldigkt. 

Eva har valt att inte arbeta med en renodlad LTG-metod då hon upplever att språkinlärningen 

blir bristfällig. Detta eftersom alla texter ska utgå från eleverna och deras erfarenheter. I och 

med att texterna grundar sig på elevernas språk menar Eva att texternas innehåll blir torftigt.  

Detta på grund av att eleverna inte har ett stort ordförråd. Istället tycker Eva att det passar 

bättre att använda sig av färdiga texter då språket i de dessa texter utmanar eleverna. 
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Då eleverna inte knäcker läskoden byter Anna metod till någon som passar individen bättre. 

Dock arbetar hon fortfarande med Tragetons metod som grund och den nya metoden blir som 

ett komplement till elevens läs- och skrivinlärning. Vidare tror Anna att de lässvaga eleverna 

kunde gynnas av ljudmetoden och ett enskilt arbete istället för Tragetons metod. Både Anna 

och  Klara  tycker  att  Tragetons  metod  är  bra  då  eleverna  själva  kan läsa  vad de  skriver 

eftersom de skriver på datorn. Dessutom anser de båda att det sparar tid och utrymme då allt 

som eleverna producerar finns sparat i datorn. 

4.4 Lärandemiljö
Samtliga informanter är överens om att lärandemiljön har stor inverkan på inlärningen. De 

menar att det är viktigt att ha ett funktionellt klassrum som gynnar elevernas utveckling och 

som inbjuder  till  läsning.  Eva tycker  att  eleverna  ska  få  vara delaktiga  i  utformandet  av 

klassrummet då det är  deras arbetsplats.  Vidare tycker  även Eva att  organisationen kring 

eleverna är en del av arbetsmiljön.  De vuxna som arbetar  i  skolan och material  som ska 

användas ska inte vara störande och ta fokus från eleverna. Detta menar även Kerstin som 

säger att: 

… för att  man ska kunna utvecklas  och lära sig bör man befinna sig i en  

avslappnande miljö.

Siv,  Anna och Klara  anser  att  man  i  ett  klassrum bör  ha olika  stationer.  Det  ska finnas 

läshörnor,  datorplats,  myshörna  och  en  hörna  för  kreativt  arbete.  Samtliga  informanter 

förespråkar ett lugnt klassrum som innehåller mycket av det om eleverna själva tillverkat. De 

är också eniga om att det ska var aktuella saker som sätts upp i klassrummet och sådant som 

gynnar undervisningen och inlärningen. Siv vill att ett klassrum ska ha mycket på väggarna. 

Hon tror att barnen vänjer sig vid den miljö de vistas i. Siv menar vidare att:

All inlärning påverkas utav lärandemiljön. Därför brukar jag göra den så  
trevlig och bra som möjligt, med bokstäver […] och små läshörnor. […] Jag  
gillar  den  miljön  med  barnen  […]  Jag  tycker  miljön  är  jätteviktig  för  
ungarna. 
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Kerstin och Gun påpekar att ett klassrum ska innehålla mycket böcker som är tillgängliga för 

eleven. Vidare tycker Gun att man ska ställa fram aktuella böcker periodvis så att det inte 

alltid är samma böcker som står framme. Gun menar att detta kan locka eleven till läsning.

Alla informanter utom Anna har placerat eleverna i grupper eller två och två. Anna däremot 

har placerat sina elever utefter väggarna så att deras ryggar är in mot klassrummets mitt. 

Detta upplever Anna ha skapat ett lugn då eleverna inte behöver bli störda av andra. I sitt 

klassrum har hon även en station som eleverna kan arbeta vid då de ska samarbeta.   

4.5 Motivation
Kerstin  lyfter  fram att  motivation  behövs för  att  läsningen ska  kunna komma igång och 

eleven behöver förstå att det som görs är värdefullt. Vidare anser varken Kerstin eller Gun att 

pedagogen ska motivera sina elever genom att erbjuda något fritt arbete efter att ha genomfört 

den bestämda uppgiften, det vill säga att ha en slags belöning. De båda informanterna ser en 

belöning som ett pris och inte som en morot. Kerstin anser att eleverna ska uppleva att det de 

gör är värdefullt och:

… inte för att man gör det för att slippa det för att göra något annat sen […].  
Det är din lärarkompetens och din utstrålning och din förmåga att liksom  
väcka intresse, hur du brinner för det dem ska göra och så.  

Gun anser att man bör utgå från elevens intresse men ser dock att klasslärare inte har den 

tiden. Hon menar istället att det mer är ett arbetssätt som specialläraren kan anamma. Eva 

framhäver att då eleverna är olika krävs det även individuella motivationssätt. Även Siv är av 

den åsikten och de båda menar att pedagogen kan låta eleverna till exempel forska inom ett 

område  som  de  anser  intressant.  Eva  tycker  också  att  utvecklingssamtalet  är  en  del  av 

motivationsarbetet. Anna, Siv, Klara och Eva tycker att det är viktigt att samtala mycket med 

sina elever om motivation och visa eleven konkret på ett positivt sätt var fokus bör läggas. 

Siv,  Anna,  Eva  och  Klara  menar  att  pedagogens  engagemang  är  avgörande  för 

undervisningen. Då pedagogen är uppmuntrande och positiv stärks elevens självkänsla.  Det 

är  betydelsefullt  för  eleven  att  pedagogen  visar  sin  lycka  då  eleven  utvecklas.  Alla 

informanter tror att det är viktigt för eleverna att lyckas tidigt i sin läs- och skrivinlärning. 

Eva framhäver att: 
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…  det  är  samma  under  i  ettan  vartenda  år.  Barnets  lycka  liksom  och  
föräldrarnas lycka, alltså det är jättestort.

Siv tycker att det är av betydelse att pedagogen kan leva sig in i elevens värld och försöka 

förstå  hur  skolan  upplevs.  Genom  detta  kan  pedagogen  då  söka  olika  vägar  för 

motivationsarbete.  Både  Siv  och  Eva  anser  att  motivationsarbetet  och  lärandemiljön  hör 

samman då  det  är  pedagogens  uppgift  att  skapa  inspirerande  lektioner  och  uppgifter  för 

eleverna. Klara menar att eleverna är betydelsefulla för varandra i motivationsarbetet. Hon 

hävdar att eleverna kan hjälpa och stödja varandra i utvecklingen och detta sker då eleverna 

arbetar tillsammans och kan sporra varandra. Klara anser att motivationsarbetet är den största 

utmaningen för pedagoger. Vidare menar Klara att det är pedagogens uppgift att entusiasmera 

eleven och locka fram en nyfikenhet.  Detta  så att  eleven ser vad som finns att  vänta då 

läsningen och skrivningen har utvecklats. Hon menar att:

… utan motivation blir det inte så mycket.
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5. ANALYS
Vi  kommer  här  att  sammanfoga  och  analysera  våra  rubriker  från  resultatdelen  mot  vår 

bakgrund samt de teoretiska utgångspunkterna kring vårt ämnesval. 

5.1 Begreppet språklig medvetenhet
Samtliga informanter anser att språklig medvetenhet handlar om att upptäcka hela språket. 

Vidare anser pedagogerna att språket i det tidiga stadiet med fördel kan lekas in och laboreras 

med. Språklig medvetenhet kan definieras som kunskaper om både det talade och skrivna 

språket. Ytterligare en del av språklig medvetenhet är den egna reflektionen om språket och 

därmed  bli  självmedveten  om hur  det  används,  den  pragmatiska  medvetenheten.  Eriksen 

Hagtvet (2006) och Taube (2007) framhåller att det även innefattar språkets olika delar och 

form, den syntaktiska medvetenheten. 

Det framkom även i intervjuerna att  pedagogerna tar  fasta på de olika delar som Eriksen 

Hagtvet (2006) och Taube (2007) lyfter fram. Synen på språklig medvetenhet var uppdelad i 

tre  grenar  mellan  pedagogerna.  Två av informanterna  lägger  tyngd vid den morfologiska 

delen av språket. De nämner vikten av ett stort ordförråd samt förmåga att urskilja likheter 

och skillnader  i  språket.  Två andra pedagoger  ansåg att  språklig medvetenhet  framförallt 

handlar om förmågan att se språkets ljud, det vill säga att vara fonologiskt medveten. Detta 

hänger ihop med förmågan att kunna segmentera ord till fonem. För den tidiga läsinlärningen 

är  fonemlära  av  stor  betydelse  (Eriksen  Hagtvet,  2006,  Taube,  2007).  De  sista  två 

informanterna  såg  på  språklig  medvetenhet  som  en  upplevelse  kopplat  till 

bokstavsinlärningen och inte till  språket som helhet. För dessa pedagoger stod grafemen i 

centrum. 

5.2 Val av läs- och skrivinlärningsmetoder
I  intervjuerna  har  det  framkommit  att  informanterna  väljer  metod  utifrån  sina  egna 

erfarenheter samt den de anser fungerar bäst. Två av informanterna framhåller att valet av 

metod är avgörande för elevens inlärning. Dessutom känner de att valet samt lärandet är ett 

stort pedagogiskt ansvar. Valet av en bra läs- och skrivinlärningsmetoden har i alla tider varit 

svårt. Liberg (2003) påpekar att det finns tre olika synsätt som pedagogen kan utgå från vid 

32



val av metod. Den första har sin utgångspunkt i skolan och ansvaret att lära ut. Varje barn ska 

på något sätt lära sig att läsa och skriva för att kunna fungera i samhället. 

Det andra synsättet av metodval kan utgå från den enskilde individen och dess behov. Från 

1960-talet och framåt har det bedrivits intensiv forskning om läsning och skrivning och även 

ur  ett  psykologiskt  perspektiv.  Det  tredje  synsättet  att  välja  metod  är  att  se  läs-  och 

skrivinlärningen ur ett bredare perspektiv. Faktorer som intressen, erfarenheter, hemmiljön 

samt framtiden spelar in i  lärandet.  Dessa faktorer samspelar och utgör en del av dagens 

samhälle (Liberg, 2003). 

En av pedagogerna ansåg att eleverna själv indirekt väljer lässtrategi och att det då är upp till  

varje  pedagog  att  möta  detta  på  ett  bra  sätt.  Några  av  informanterna  menade  att  själva 

metoden inte är det mest betydelsefulla utan att eleverna lär sig läsa. Som pedagog måste man 

använda sig av alla tekniker för att kunna hjälpa en elev i sin läs- och skrivinlärning. Vidare 

lyfter även en informant fram att det är av betydelse för språkinlärningen att pedagogen är 

lyhörd  för  elevernas  behov.  ”Det  handlar  om att  vara  så  lyhörd  och känslig  för  elevens 

utveckling att man vid rätt tillfälle kan möta elevens behov” (Nyström, 2002:187). En av 

informanterna förtydligar detta genom att säga att: 

… man måste anpassa sig efter det råmaterial som man får.

Vid metodval var informanterna tydligt uppdelade i två riktningar, två informanter arbetade 

med  Tragetons  metod,  att  skriva  sig till  läsning.  En utgångspunkt  i  metodvalet  kan vara 

skriftspråket (Liberg, 2003). Forskning om läs- och skrivinlärningens mentala process har 

visat att läsning och skrivning samspelar med varandra. Detta då:

skrivtecknen  bearbetas  i  hjärnans  syncentrum  och  kablas  sedan  in  till 
språkcentrum.  Där  omvandlas  det  visuella  intrycket  från  skriften  till  en 
ljudpresentation. I språkcentrum ingår också en grammatisk komponent och 
ett lexikon för bearbetning av vad det hela betyder och hur det ska förstås.

                    (Liberg, 2003:208) 

Tragetons metod har ”lagt tyngden på en skriftspråksutveckling där  skrivning  kommer före 

läsning”  (2005:133).  Detta  då  Trageton  (2005)  anser  att  eleven  inte  har  de  motoriska 

färdigheterna  som behövs  för  att  kunna  forma  bokstäver  för  hand.  Av  den  anledningen 

förespråkar Trageton (2005) istället att eleverna ska skriva på datorn. Detta dels för att de 
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slipper  att  forma  bokstäverna  men  också  för  att  de  själva  kan  läsa  sin  egen  text. 

Informanterna låter sina elever få välja om de vill skriva för hand eller på datorn. Vid sidan 

av datorskrivandet låter pedagogerna eleverna arbeta med övningar som utvecklar motoriken.

I denna metod arbetar eleverna med ett fonembaserat skrivande. På så sätt kommer läsningen 

automatiskt in i undervisningen. Tillsammans arbetar eleverna med sin språkutveckling och 

ger varandra stöd (Trageton, 2005). I intervjun framgick det att pedagogerna som arbetar med 

denna metod anser att samarbetet mellan eleverna är viktigt. De ser tydligt att eleverna lär sig 

av varandra och kan dra nytta av samarbetet.  Det har pedagogerna observerat genom sina 

erfarenheter. 

De andra fyra arbetade med ljudmetoden och en LTG-inspirerad metod. Ljudmetoden baseras 

på att eleven har en förkunskap om bokstävernas fonem. Innan denna förkunskap kan inte 

läsningen ta form. Fokus läggs på elevens förmåga att kunna göra en syntes av fonem och 

grafem. Genom denna metod har eleven förskaffat sig en effektiv strategi till vidare läsning 

(Elbro, 2006). Samtliga informanter menar att det är bokstävernas fonem som är det viktiga 

och inte bokstävernas namn eller form i läs- och skrivinlärningen. 

Startskottet för LTG-metoden var att Leimar (1974) ansåg att de färdiga lästexterna var för 

torftiga i språket. Istället ville hon använda sig av elevers erfarenheter och ordförråd till att 

skapa egna texter. Detta för att texterna skulle bli betydelsefulla och intressanta för eleverna 

vilket i sin tur skulle leda till en ökad lust för lärande. Forskning inom läs- och skrivinlärning 

har påvisat att: 

Arbete med både avkodningstekniker och helhetsförståelse måste finnas med i 
den  tidiga  läs-  och  skrivundervisningen.  En  systematisk  undervisning  om 
skriftkoden och dess ljud bör finnas integrerad i en mer helhetsinriktad läs- 
och skrivinlärning.  

                    (Liberg, 2003:208)

Trots att samtliga pedagoger arbetade med någon form av språklekar ansåg de inte att det var 

en  inlärningsmetod  utan  mer  något  övergripande  man  gjorde  med  språket.  Språklekarna 

användes  för  att  göra den ordinarie  språkinlärningen  rolig  för  eleverna  och sågs  som ett 

komplement till läs- och skrivundervisningen. Även Elbro (2006) ser på språklekar som en 

komplettering av språkinlärningen och inte som en metod. I forskning har det visat sig att 

leken bör användas som ett redskap för språkinlärningen. Det finns språklekar för alla delar 
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av språket och dessa har i syfte att ge eleven kunskaper om språket samt att skapa en lust till  

språket. För att detta ska ske måste lekarna ske på elevens villkor så att dem inte blir för 

allvarliga och att eleverna tappar lusten (Åge, 1995, Tornéus, 2008). För att eleverna ska 

kunna utvecklas är det av betydelse att  det finns en vuxen med i  leken som kan utmana 

elevens språk och medverka till att elevens språkutveckling (Åge, 1995). 

5.3 Konsekvenser av metodval
”Svårigheter med att lära sig att läsa måste ses dels utifrån barns olika förutsättningar och 

dels utifrån kvalitén på den stimulering som barnen får hemma, i förskolan och i skolan” 

(Eriksen Hagtvet, 2006:46). Två av informanterna poängterar det stora ansvaret då läs- och 

skrivinlärningsmetod  ska  väljas  eftersom  metoden  påverkar  elevens  fortsatta  läs-  och 

skrivinlärning samt lusten till att lära. Det som eleverna gör måste kännas meningsfullt för 

dem vilket kan leda till att de blir motiverade till att prestera.

En informant påpekar att metodvalet  som pedagogen gör inte alltid passar alla elever. Då 

pedagogen upptäcker att det finns elever som inte utvecklas i sin läs- och skrivinlärning är det 

av betydelse att söka andra vägar. Vidare menar informanten att pedagogen inte ska byta 

metod helt eftersom eleven då kan känna sig otrygg. Istället menar hon att den nya metoden 

och gamla metoden ska komplettera varandra. Det gör också att eleven kan fortsätta arbeta på 

liknande  sätt  som  sina  klasskamrater.  Nyström  (2002)  har  forskat  om  eleven  och 

lärandemiljön med fokus val av läs- och skrivinlärningsmetod och elevernas läsutveckling. 

Nyström (2002) betonar att oavsett metod tenderar det generellt att finnas elever med olika 

god läsförmåga i varje klass. ”Olika läsinlärningsmetoder passar olika barn och metodiken 

bör tillämpas på ett flexibelt sätt och anpassas till den enskildes förutsättningar” (Nyström, 

2002:162-163).

5.4 Lärandemiljö
Barns språkutveckling påverkas mycket av miljön. I en miljö där barn och vuxna samspelar i 

en språklig kontext är det viktigt att ”barn omges av böcker och material som stimulerar till 

utforskandet av skriftspråkets värld” (Björk & Liberg, 2005:20). Två pedagoger är av åsikten 

att ett klassrum med fördel kan innehålla mycket litteratur som är tillgänglig för eleverna. 

Vidare tycker dessa pedagoger att litteraturen som ställs fram ska tematiseras och ständigt 

förnyas. De är förvissade om att det leder till ett ökat intresse för läsning.
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För att inlärningen ska gynnas är det bland annat viktigt att lärandemiljön är god (Björk & 

Liberg, 2005). Det framgick i intervjuerna att lärandemiljön påverkar inlärningen. Detta var 

informanterna  eniga  om.  Vidare  menar  de  att  det  är  väsentligt  att  ha  ett  klassrum som 

fungerar funktionellt för eleverna. Pedagogen bör reflektera över sitt klassrum samt utgå från 

sina elever då klassrummet ska utformas. Reflektionen är viktig att göra eftersom eleverna är 

olika och har olika behov. Pedagogen bör vara öppen och mottaglig för elevers önskemål i 

skapandet av en god lärandemiljö (Björk & Liberg, 2005, Längsjö & Nilsson, 2005). En av 

informanterna poängterar att eleverna ska få vara delaktiga i skapandet då klassrummet är 

deras arbetsplats.  

I  lärandemiljön  är  det  av  betydelse  att  alla  elever  får  arbetsro.  Genom  att  ha  en  bra 

arbetsmiljö  som tillåter  eleverna  att  röra  sig  fritt  i  klassrummet  utan  att  störa  andra  har 

pedagogen lyckats organisera lärandemiljön på ett bra sätt. Materialet i en lärandemiljö bör 

vara lättillgängigt för eleverna (Björk & Liberg, 2005). Tre informanter tycker att det ska 

finnas olika stationer i klassrummet. Dessa stationer ska inbjuda till olika sorters aktiviteter 

såsom  läsning,  skrivning,  IKT  och  kreativt  arbete.  Stationerna  ska  syfta  till  att  fånga 

elevernas intresse och leda till att de väljer station efter behov. Björk och Liberg (2005) är av 

åsikten att en sådan klassrumsmiljö leder till  att elever tar ansvar för sitt lärande och blir 

självständiga. 

I  en  trygg  och  avslappnande  miljö  vågar  elever  lättare  ta  plats  vilket  leder  till  arbetsro 

(Längsjö & Nilsson, 2005). Detta tar även en informant upp. Hon menar att för att elever ska 

kunna utveckla sina språkkunskaper är  det viktigt  att  eleven befinner  sig i  en miljö  utan 

stress. En god miljö kan också vara ett tecken på en fungerande klass där det råder goda 

relationer mellan pedagog och elev samt elever emellan (Kember, Ho & Hong, 2009). 

5.5 Motivation
De elever som inte vill lära sig läsa kan ha alla förutsättningar som krävs för att processen ska 

kunna ta form. Det som saknas då är motivation. Det är pedagogens uppgift att med ett öppet 

sinne och ett positivt förhållningssätt att motivera sina elever (Jenner, 2004, Kaye, 2005). En 

av  informanterna  anser  att  en  pedagogs  stora  uppgift  är  att  kunna  finna  olika  vägar  att 

motivera sina elever genom att locka fram en nyfikenhet som förhoppningsvis resulterar i 
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elevers motivation till lärande. Då alla elever inte har gnistan som gör att de ser det magiska 

med läsningen är det viktigt att pedagogen prövar sig fram för att finna rätt motivation för rätt 

elev. Då eleverna är olika individer behöver olika gnistor tändas för att kunna skapa lust till 

att lära (Kaye, 2005).  

  

Två av informanter ansåg att eleverna själva skulle uppskatta det som de presterade utan 

några yttre påverkningar eller motivation såsom en belöning. De ansåg att det enda sättet en 

pedagog  skulle  motivera  sina  elever  på  var  att  själv  visa  intresse  för  arbetet  och  att 

pedagogens utstrålning skulle smitta av sig. Kaye (2005) anser att om ett barn inte vill lära 

sig  läsa  måste  pedagogen  göra  barnet  nyfiken  på  böckernas  värld.  Detta  kan  man  göra 

genom att  förklara  för  eleven  att  läsning  är  betydelsefullt.  Om detta  inte  räcker  för  att 

entusiasmera eleven kan det vara bra att använda sig av mutor för att locka eleven tilläsning. 

Dessa mutor  kan innebära att  eleven får välja  aktivitet  efter  genomfört  arbete.  Att  muta 

elever till läsning är inget negativt däremot kan det vara en dålig inverkan på läsning om de 

upplever att läsningen är ett straff. Därför är det viktigaste att inte skapa en negativ atmosfär 

kring läsning och elevens prestation (Kaye, 2005).

Självbild och motivation är avgörande för elevernas lärande (Egidius, 2005, Taube, 2007). 

Flera informanter anser att det är av stor betydelse att vara uppmuntrande och positiv så att 

elevens självkänsla stärks. Det är också av betydelse att pedagogen visar glädje då eleven 

visar framgång i skolan. Dessutom tror alla informanter att det är av vikt att eleverna lyckas 

tidigt med sin läs- och skrivinlärning. Detta tror de är grunden till den fortsatta utvecklingen 

samt tryggheten i skolan. En god självbild stärker eleven och leder till att eleven lättare kan 

hantera motgångar (Taube, 2007). 
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6. DISKUSSION
I denna del kommer konsekvenser och slutsatser att behandlas utifrån resultatet med analysen 

som utgångspunkt. Vi kommer att lyfta fram valda delar att diskutera och tillägga våra tankar 

och  synpunkter  som  framkommit  under  studiens  gång  kring  resultatet.  Avslutningsvis 

kommer funderingar om vidare forskning presenteras.  

6.1 Metoddiskussion
Den kvalitativa  undersökning med semistrukturerade  intervjuer  som vi genomfört,  var  en 

självklarhet  för  oss.  Detta  då  vi  ansåg  att  vår  forskning  skulle  göra  sig  bäst  i  detta 

sammanhang.  Våra  tolkningar  av  det  empiriska  materialet  grundas  utifrån  pedagogernas 

erfarenheter  kring  läs-  och  skrivinlärningsmetoder.  Vid  semistrukturerade  intervjuer  är 

följdfrågor  betydelsefulla  (Bryman,  2002).  Under  intervjutillfällena  följde  vi  vårt 

intervjuunderlag och ställde passande följdfrågor. 

Vid ett intervjutillfälle var vi tvungna att förtydliga fråga fyra och fem (se bilaga). Denna 

misstolkning tog vi lärdom av och valde att fortsättningsvis förtydliga dessa frågor. Vi tror 

inte att detta egentligen hade någon större betydelse för utfallet då det endast var under ett 

intervjutillfälle  som  misstolkning  uppstod.  Dessutom  var  vi  snabba  med  att  förtydliga 

frågorna med förklarande följdfrågor. En anledning till misstolkningen av frågorna tror vi var 

att informanten hade en annorlunda lärarfilosofi än vad vi är vana vid. Vi noterade även att 

informanten var osäker och därför utvecklades stämningen till mindre öppen. Ytterligare en 

orsak till att intervjun utvecklades på detta sätt tror vi har att göra med att informanten ville  

svara korrekt. Syftet var inte att få korrekta svar utan svar som speglade pedagogens arbete 

inom läs- och skrivinlärning. Vi ser vår egen del i detta då vi kanske skulle ha agerat på ett 

annorlunda vis när stämningen utvecklades som den gjorde. Nu i efterhand funderar vi på om 

vi skulle ha småpratat lite mer innan intervjun än vad vi gjorde. Dessutom var det vår första 

intervju vilket även bidrog till att vi inte visste riktigt hur den skulle ta form eller utvecklas. 

Innan  intervjuerna  ställde  vi  oss  kritiska  till  om  vi  skulle  dela  ut  frågorna  innan 

intervjutillfället eller inte. Vi kom fram till att vi inte skulle dela ut frågorna innan för att vi 

ville få spontana och inte tillrättalagda svar av pedagogerna. Ytterligare en anledning var att 

vi ville att svaren skulle spegla informantens vardag, kunskaper och erfarenheter. Efter att ha 

genomfört  sex  intervjuer  anser  vi  att  vi  tog  rätt  beslut  om att  inte  delge  informanterna 
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frågorna i förväg. Generellt var pedagogerna positiva och intresserade av att bli intervjuade. 

De visade även stort intresse för ämnesområdet vilket också medförde till  att goda samtal 

utvecklades.  

Vår ambition var att genomföra åtta intervjuer. Men efter att två av informanterna blivit sjuka 

och nödgats till att ställa in, kunde vi endast genomföra sex intervjuer. Då denna information 

kom till oss sent kunde vi inte göra någonting åt det. En av informanterna som insjuknade 

hörde  aldrig  av  sig  utan  först  vid  intervjutillfället  blev  vi  varse om denna ändring.  Den 

knappa tiden gjorde att vi inte kunde planera en ny tid för intervju. Dessutom har det varit 

svårt att få pedagoger att  ställa upp på intervjuer av olika anledningar.  I samråd med vår 

handledare  bestämde  vi  oss  för  att  endast  genomföra  de  intervjuer  vi  bokat  in.  Vid  en 

framtida, liknande studie, kan det vara en god idé att göra en pilotintervju för att därefter 

finslipa frågor och teknik. 

6.2 Resultatdiskussion
Vår uppfattning om språklig medvetenhet är i enlighet med vad samtliga informanter lyfter 

fram. Vi anser att språklig medvetenhet innefattar allt som har med språket att göra. Dock 

finns det olika nivåer i ett språk och beroende på hur långt en elev nått i sin språkutveckling 

är  de  olika  delarna  av  mer  eller  mindre  betydelse.  Av  den  anledningen  tror  vi  att 

informanterna har valt att betona vissa delar av språket som det väsentliga i den språkliga 

medvetenheten. Vi tror även att informanterna har valt att belysa vissa delar på grund av att 

det är det aktuella i  deras undervisning, just nu. Informanterna lägger tyngd vid antingen 

morfologisk  och  syntaktisk  medvetenhet,  fonologiskt  medveten  eller  grafeminlärningen. 

Deras val kan leda till att de fokuserar mer på vissa delar av språket och därför får andra delar 

mindre utrymme. 

Det  finns  grundläggande  delar  av  språket  som  eleven  bör  behärska  för  att  kunna 

vidareutvecklas.  Vi  tycker  att  en  viktig  del  i  den  språkliga  medvetenheten  är  att  ha  ett 

metakognitivt förhållningssätt till sitt språk. Genom att reflektera över sin språkanvändning 

och sitt språk kan det förändras och utvecklas.

Vi  anser  att  det  är  viktigt  att  pedagogen  besitter  kunskaper  om  både  läs-  och 

skrivinlärningsmetoder, men även att man har kännedom om sina elever och deras behov. 
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Informanterna delgav oss att de utgår från sig själva då de väljer metod. Dock ansåg två av 

dem  att  det  vilar  ett  stort  ansvar  på  pedagogen  som  väljer  metod.  De  väljer  läs-  och 

skrivinlärningsmetod  innan  de  mött  sina  elever  vilket  vi  menar  gör  det  svårt  att 

individanpassa den första språkinlärningen. Vi förstår att det kan vara svårt att vänta med att 

välja metod tills man lär känna sina elever eftersom arbetet med språket måste komma igång 

tidigt. En konsekvens av att inte individualisera läs- och skrivinlärningen kan vara att varje 

elev inte får den metod som är bäst lämpad vilket kan leda till att alla elever inte hänger med i 

undervisningen. Vidare kan detta leda till att vissa elever inte lyckas och läsningen upplevs 

negativ. Detta kan i sin tur innebära en låg självkänsla och att lusten att lära försvinner. Det är 

svårt  att  välja  läs-  och skrivinlärningsmetod då alla  elever  är  olika och så har  det  enligt 

Liberg  (2003)  alltid  varit.  Trots  detta  måste  pedagogen  göra  ett  val.  Det  är  då  av  stor 

betydelse att pedagogen har förtroende för den valda metoden. 

Vi har under studiens gång upptäckt att det finns svårigheter med att välja inlärningsmetod. 

Det blev tydligt då informanterna berättade hur de arbetade. Pedagogerna arbetade på olika 

vis, fyra av dem har valt att arbeta med en blandning av LTG och ljudmetoden. De andra två 

informanterna  arbetade  utifrån  Tragetons  metod.  Oavsett  vilken  metod  informanterna 

använder sig av har de betonat vikten av fonemläran. En slutsats vi drar av vår empiri är att  

det inte finns något rätt eller fel i val av metod. Vi tror på en blandning av det bästa ur olika 

metoder. Grunden till läs- och skrivinlärningen tror vi ligger i att skaffa sig en fonologisk 

medvetenhet. 

Vilken  läsinlärningsmetod  som  är  den  generellt  mest  lämpade  diskuteras 
ständigt och det är förmodligen en omöjlig jakt efter metoden med stort M. 
Läsinlärningsmetoden har visat sig vara av betydelse för dem med en långsam 
läsutveckling medan den tycks vara av mindre betydelse för dem som snabbt 
`knäcker koden´.  Andra aspekter  av betydelse för läslärandet  är motivation 
[…] samt insikt i det egna lärandet (metakognition). 

                  (Nyström, 2002:42) 

Informanterna betonar att den språkliga medvetenheten med fördel kan lekas in. Även om de 

inte anser att språklekar är en metod används leken för att utveckla elevernas språk, används 

leken flitigt i de tidiga skolåren. Det finns bra språklekar som täcker in alla delar av språket. 

Vi ser att  det är värdefullt  att  ta tillvara på leken då den fortfarande har en central  roll i 

elevernas liv. I enlighet med samtliga informanter och Elbro (2006) anser vi att språklekar 

inte är en metod utan ett tillvägagångssätt för att träna sitt språk. Vi ser positivt på språklekar 

både för att det ökar elevens lust för lärande samt att det är utvecklande. Åge (1995) tar upp 
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vikten av att det är en pedagog med då språklekarna genomförs. Detta håller vi med om då vi 

ser att  det breddar språket och gör att  leken utvecklas.  Dock tror vi  inte att  det alltid  är 

nödvändigt att ha en vuxen med i leken som stöd då eleverna ibland kan behöva laborera med 

språket endast utifrån sig själva. 

I intervjuerna framgick det att en av pedagogerna inte anser att det är lämpligt att byta läs- 

och  skrivinlärningsmetod  fullt  ut  då  eleven  inte  knäcker  koden.  Istället  förespråkar 

pedagogen att eleven ska få ytterligare en inlärningsmetod som ska komplettera den gamla. 

Hon tror att det är bättre för eleven att ha kvar den ursprungliga metoden som grund och få 

arbeta  med  den  vid  sidan  av  den  nya.  Detta  för  att  eleven  ska  uppleva  läs-  och 

skrivinlärningen  som  en  trygghet.  Dessutom  kan  eleven  fortfarande  arbeta  med  samma 

uppgifter  som  sina  klasskamrater.  Vi  ställer  oss  kluvna  till  detta  tillvägagångssätt  av 

metodbyte. Å ena sidan tycker vi att det är bra att man vill bevara tryggheten. Men å andra 

sidan tror vi att tryggheten kommer att finnas kvar då pedagogen hela tiden ägnar till åt att 

motivera eleven.  Dessutom är det enligt  vår uppfattning viktigt  att  eleven lär sig att  läsa 

eftersom det påverkar hela skolgången och andra ämnen. Vi anser att det är en självklarhet att 

pedagogen byter metod om eleven inte utvecklar sitt språk. Däremot är vi osäkra på om det 

gynnar eleven att fortfarande ha kvar den gamla metoden som grund.

Genom vår studie kan vi se ett samband mellan lärandemiljön och inlärning. Detta vill vi 

lyfta fram. Vi anser att miljön är viktig för barns språkinlärning och detta hävdar även Björk 

&  Liberg  (2005).  De  menar  att  böcker  stimulerar  elever  till  att  vilja  utforska  sin 

skriftspråkliga förmåga. Mot bakgrund till detta anser vi, i enlighet med informanterna, att 

det ska finnas litteratur tillgänglig för eleverna i klassrummet. Denna tillgänglighet leder till 

att  eleverna  lär  sig  umgås  med  böcker  vilket  vi  tror  är  viktigt  för  det  fortsatta  läs-  och 

skrivutvecklandet.  

Två  av  informanterna  har  ett  annat  synsätt  på  motivation  än  vad  vi  har.  De  ansåg  att  

motivation är något som eleven ska finna inom sig med hjälp av pedagogens utstrålning. För 

dessa två pedagoger var det viktigt att eleven kände att deras arbete var värdefullt för dem 

och inte att de arbetade för någon annans skull. Vi är av en annan åsikt vad gäller motivation. 

Vi tycker som Kaye (2005), att pedagogens uppgift är att finna olika vägar att få eleverna 

motiverade. Vidare anser vi inte att det är negativt att använda sig av någon form av belöning 

då vi tycker att det viktigaste i den här situationen att eleven lär sig läsa och skriva och inte 
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hur.  Lusten  till  lärande  tror  vi  hjälper  eleven  att  lyckas.  Och  därför  anser  vi  att 

motivationsarbetet är av stor betydelse. 

Slutligen kan vi konstatera att det är viktigt som pedagog att förstå att eleverna inte lär själva, 

utan att det vi som pedagoger som har ansvar för elevernas läs- och skrivinlärning

Lärarens  arbete  kan liknas vid en trädgårdsmästares.  Låt  oss  tänka oss  en 
trädgårdsmästare som har ett antal fält som han sköter om, sår, vattnar, rensar 
och skördar. I utkanten av varje fält finns ett område som aldrig får tillräckligt  
med vatten. Växterna dör. Vad kan trädgårdsmästaren göra? Plantera tåligare 
växter,  låta  växterna  vissna  eller  se till  att  också  detta  område får  vatten? 
Trädgårdsmästaren måste besluta hur han måste gå tillväga. 

             (Nyström, 2002:189) 

6.3 Vidare forskning
Många tankar har väckts under denna studies gång. Vi känner att det skulle vara intressant att 

göra en fortsatt undersökning om pedagogers val av läs- och skrivinlärningsmetod. Det skulle 

vara intressant att göra en djupdykning bland de enskilda metoderna och se vilket utfall de 

har för elevernas läs- och skrivutvecklande. Det skulle även vara spännande att komplettera 

våra intervjuer med att göra observationer hos respektive pedagog och följa arbetet med deras 

valda läs- och skrivinlärningsmetod. Detta för att kunna ta del av konsekvenserna av deras 

metodval i verkligheten. 
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BILAGA

Intervjuguide

1. Hur många år har du varit verksam lärare?

2. Vad har du för utbildning?

3. Hur definierar du språklig medvetenhet?

4. Hur ser du på läsinlärning?

5. Hur ser du på skrivinlärning?

6. Av vilken anledning väljer du metod för läs- och skrivinlärning?

7. Är dessa metoder kopplade till varandra?

8. Vad har du för utgångspunkt när du väljer metod?

9. Vad tittar du på när du väljer arbetsmetod?

10. Vad får ditt metodval för konsekvenser?

11. Hur påbörjar du läs- och skrivinlärningen? 

12. Byter du metod då eleverna inte knäcker läskoden?

13. Vilka material använder du vid läs- och skrivinlärning?

14. Hur tror du att elevers läs- och skrivinlärning påverkas av lärandemiljön?

15. Hur motiverar du dina elever till att vilja utvecklas?

16. Vad tror du att motivationen har för inverkan på lärande?
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