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Abstrakt 

 

Titel  
Den viktiga grunden – En studie om läs-och skrivinlärning  
Title  
The important foundation – A study about early literacy teaching  
 

Syften med studien är att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder verksamma 

lärare använder sig av samt vilken syn lärarna har på läs- och skrivinlärning. Våra 

frågeställningar berör även de faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningsprocessen. 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där fyra verksamma lärare har deltagit. 

Intervjuerna är gjorda i tre olika kommuner i södra Sverige. Resultatet visar att lärarna 

använder sig till största del av Phonics metoden men med inslag av andra metoder. 

Lärarna tryckte på vikten av att kunna alternera mellan olika metoder för att kunna 

tillgodose alla elevers behov. Resultatet visar även att samtliga lärare betonade att läs- 

och skrivinläringen är en viktig grund för elevers kommande skolgång.    

 

Nyckelord 
Läsinlärning 

Skrivinlärning 

Phonics 

Whole Language 
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1 Inledning 

 

Skolverket (2011) skriver tydligt i Lgr 11 att skolans uppdrag är att gynna elevers 

kunskapsutveckling i syfte att förbereda dem till att bli fungerande samhällsmedborgare. 

De skriver även att ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” 

(Skolverket, 2011:9). Vi anser att språket är grunden till all inlärning och därför är det 

av intresse att se vilka metoder som olika verksamma lärare använder sig av. På vilket 

sätt lär sig eleverna att läsa och skriva i skolan?    

 

Studien kommer att beröra området läs- och skrivinlärning. Vi kommer att undersöka 

vilka metoder som används av de verksamma lärarna samt vilken syn de har på läs-och 

skrivinlärning. Tidigt under vår utbildning blev vi introducerade för olika läs- och 

skrivinlärnings metoder. Då vi båda läser till lärare med inriktning mot grundskolans 

tidigare år har vi under våra verksamhets förlagda praktiker utvecklat ett större intresse 

för området läs- och skrivinlärning. Vi anser att läs- och skrivinlärning har stor 

betydelse för vår framtida roll som lärare på låg- och mellanstadiet.  
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1.1 Begrepp 
 

Fonem - språks ljudsystem, språkljud  

Semantik- studiet av språkliga uttrycks betydelse eller mening 

Grafem - minsta betydelseskiljande enhet i ett skriftsystem, varje bokstav 

Syntaktiskt- sammanhållen kombination av språkliga element, framför allt ord eller 

fraser 
Fonologisk medvetenhet - system för att skilja språkljuds betydelser 

(Hämtat från NE) 

  
http://www.ne.se/   

hämtat 2013-11-28 

 

 

  

http://www.ne.se/
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2 Bakgrund 
 

”För att sprida skriftspråket skapades skolan som institution” (Lundgren, Säljö & Liberg 

(red.) 2010:21)  Lundgren, Säljö & Liberg (red.) (2010) menar att redan för 4000-5000 

år sedan, i vad som kallades Mesopotamien, infördes vad som kan liknas vid skolor där 

man lärde sig använda skriftspråk. Tidigare hade skrivkunnigheten förts vidare från far 

till son, men när behovet av skrivkunniga ökande i samband med ökad handel så 

inrättades en institution, som vi idag skulle likna med en skola. Författarna beskriver 

även att när det svenska folket skulle bli läskunniga var det för att det sågs som ett sätt 

för dem att få kontakt med Gud och hans ord. På 1680-talet kontrollerade kyrkan att alla 

kunde läsa ur Luthers lilla katekes i vad de kallade för husförhör, det var då föräldrar 

och förmyndares plikt att undervisa barnen. När folkskolan kom till 1842, som en 

institution för lärande, fanns det krav på att eleverna skulle vara hemundervisade och 

redan innan de började i folkskolan skulle de kunna läsa för att kunna ta del av 

undervisningen.  

 

När barn idag kommer till skolan vid sju års ålder kan de flesta redan utrycka sig på ett 

begripligt sätt. Skolans uppgift är att stödja alla barns språkliga utveckling. Taube 

(2007) skriver om förutsättningar för god läsutveckling. Hon menar att barn som 

kommer till skolan är alla rustade med olika förutsättningar att utveckla en god 

läsförmåga. Kunskaper om förutsättningar som är av avgörande betydelse för god 

läsutveckling blir då nödvändiga. Taube skriver att läsning är en språklig aktivitet och 

utgångspunkten till god läsförmåga blir därför barns talspråkliga utveckling. Barn som 

börjar skolan vid sju års ålder talar med några få undantag rent, att tala rent innebär att 

de tillägnat sig språkets fonologiska sida, den sida som omfattar språkljud. Ytterligare 

en sida av språket handlar om att veta vad ord betyder, språkets semantiska sida. Taube 

beskriver även en tredje sida av språket som handlar om hur man använder språk, den 

pragmatiska sidan. Att vara en effektiv användare av språk innebär att man som läsare 

kan sätta sig in i skrivarens situation. Den pragmatiska sidan fortsätter att utvecklas 

ända in i vuxen ålder. Taube nämner även att den viktigaste språkliga förutsättningen 

för framgång vid den tidiga läsinlärningen är att barn utvecklar en medvetenhet om sitt 

talande språk, framförallt en förståelse om språkets minsta betydelseskiljande bitar, 

fonemen, till exempel ljudet som symbolen b utgör. Arnqvist (1991) menar även han att 

det finns en stark koppling mellan fonemmedvetenheten och läsförmågan. Barn som har 

en stark fonemisk medvetenhet är enligt Arnqvist de som visar bäst resultat på lästester. 

 

Betydelsen av att lära sig skriva beskrivs av Taube (2011). Skrivandet är ett medel för 

att kommunicera på avstånd både i skola och som kommande samhällsmedborgare. 

Taube menar att skrivning innebär i sig en möjlighet till reflektion och intellektuell 

utveckling då skrivandet tvingar barn att göra en sortering av de egna tankarna. Barns 

skrivförmåga utvecklas i steg i en viss oförutsägbar ordningsföljd. Utvecklingen sker i 

flera parallella stadier. Taube skriver att ett av de första stegen i skrivinlärning är att 

använda ritandet som ett steg mot skrivandet. Med stöd från vuxna kan barnet sedan 

använda sig av berättandet för att illusterar händelseförloppet. Det kan kompletteras 
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med text som den vuxna skriver efter diktering av barnet. Barnet får då se 

skriftsymbolerna samtidigt som de berättar. Bonitatibus & Flavell (1985) skriver även 

de i sin artikel att barn lättare utvecklar ett skriftspråk om de i början får koppla den 

lästa texten till skriftsymboler. Uppstad (2005) skriver i sin avhandling att skriftspråk 

och talspråk borde läras in på liknande sätt. Genom att låta barn lära sig skriva på 

samma sätt som de lärt sig tala gör att skriftspråket lärs in- och blir en mer naturlig del 

för barnen.  Författaren skriver att detta är byggt på två olika teorier. Första teorin 

handlar om att fokus på de enskilda delarna inte fångar de centrala aspekterna av det 

talade språket. Den andra teorin som Uppstad hänvisar till är att det är svårt för barn att 

bygga upp ett eget språk från grunden, därför behöver de hjälp av människor med ett 

utvecklat språk. 

 

Skolan har en viktig del i att skapa villkoren för elevernas lärande, detta beskrivs av 

Nyström (2002). Genom att erbjuda eleverna att skriva små meddelanden, brev eller 

texter, d v s en form av fritt skrivande, ökar förhopningsvis deras intresse för att utrycka 

sig i skrift. Nyström skriver att i skolan erbjuds ofta eleverna att skriva av, kopiera, 

texter i olika ämnen exempelvis om det ska sökas fakta och skriva om ett ämnesområde. 

För att utveckla det egna kreativa skrivandet hos eleverna bör man utgå ifrån deras egna 

erfarenheter, sådant som väcker elevernas intresse. Ahl (1998) skriver även i sin 

avhandling, att skrivprocessen är en viktig del av läsinlärningen. Skrivaktiviteter är idag 

allmänt förekommande i samband med den tidiga läsundervisningen. Det är vanligt att 

eleverna ska skriva korta eller längre berättelser och händelser upplevda eller föreslagna 

av läraren. 

 

Även Frost (2002) betonar hur viktigt det är att barn i tidig ålder utvecklar en språklig 

medvetenhet. Genom tidig kontakt med rim, ramsor och läsning har barnen 

förutsättningar att utveckla en tidig fonemmedvetenhet. Barn som utsätts för rim och 

ramsor reagerar olika på dessa lekar. Det ”normala” barnet försöker att leka med i ett 

kunnande som är beroende av dess ålder. Frost skriver även att ramsorna skapar en 

fonologisk uppmärksamhet, detta gör att barnen successivt lär sig språkets struktur och 

dess form- uppfattningen av rim och ordens begynnelse- och slutljud. Både Taube 

(2007) och Frost (2002) skriver om vikten av högläsning. Genom att lyssna på vuxnas 

högläsning stärks på så sätt barnens språkliga begrepp. Barnen lär sig upptäcka 

språkliga samanhang och de vänjer sig vid skriftspråket. Högläsning gör också att barn 

så småningom lär sig hur berättelser är uppbyggda. Barn som ofta lyssnar till 

högläsning vänjer sig vid hur språket är konstruerat. Taube (2007) skriver att det kanske 

allra viktigaste med högläsning är att bjuda in till spänning och glädje. Lusten att själv 

lära sig läsa stimuleras. Taube skriver att när man börjar med sin läsinlärning börjar 

man med att tyda enstaka ord. Men när vi läser, läser vi oftast hela meningar, hela 

stycken och hela texter. Det är viktigt att kunna skapa sig ett sammanhang i texter då 

ord, som har flera betydelser, oftast bestäms av händelsen. Hon skriver att man kan 

skilja på två huvudgrupper av ledtrådar när man ska känna igen ett ord. Det är inre 

ledtrådar som finns i själva ordet (bokstäverna, ljuden de motsvarar och den ljudbild 

som uppstår vid sammanljudning) och yttre ledtrådar som finns utanför ordet. Yttre 

ledtrådar kan utgöras av texten före eller efter det ord som ska läsas. Det kan vara 
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semantiska eller syntaktiskta ledtrådar, en bild vid sidan av texten eller läsarens egna 

förförståelse av sammanhanget ordet står i. Taube skriver även att för de flesta barn 

handlar de första skolåren till stor del av att lära sig avkoda korta och språkligt enkla 

texter om kända saker. Så småningom blir texterna mer komplicerade och övergår från 

att vara av skönlitterär karaktär till att även inkludera faktatexter. Att lära sig läsa ersätts 

då av att läsa för att lära sig och därmed ökar kravet på läsförståelse. 

 

2.1 Sammanfattning  
 

Sammanfattningsvis kan man tyda att alla de nämnda författarna verkar har liksinnade 

inställningar till läs-och skrivinlärning. Läs-och skrivinlärningen är en viktig process 

som ska skapa förutsättningar för eleverna att klara sig både i skolan och som blivande 

samhällsmedborgare. Skolan har ett stort ansvar för elevernas läs- och skrivinlärning, 

stor vikt läggs även vid läraren som enligt författarna måste vara insatt i de olika 

metoder som finns för att kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevernas 

inlärning. Precis som författarna ovan skriver kan man tyda att lärarna till stor del kan 

anpassa sin undervisning till de förkunskaper som eleverna i klassrummet besitter. Som 

vi ovan beskriver kan man läsa i resultaten att läsinlärning och skrivinlärning till stor 

del är beroende av varandra.  För att kunna utveckla dessa förmågor måste man förstå 

att det finns ett samband mellan skrift- och ljudspråk. 

 

2.2 Läs- och skrivinlärnings metoder  
 

2.2.1 Whole Language 

Fridolfsson (2008) beskriver Whole Language metoden som, läsinlärning med hela 

texter som utgångspunkt. Det grundläggande inom Whole Language är att barn ska inse 

att text har en mening och att skrift förmedlar budskap. Både Fridolfsson (2008) och 

Frost (2007) beskriver metoden som en kommunikativ process. Att lära sig läsa anses 

vara en naturlig språklig process som sätts igång av elevers egen textproduktion och 

med hjälp av böcker som inte har ett anpassat språk för nybörjare. Författarna menar att 

nybörjarundervisning ska präglas av den kommunikativa aspekten och lägger även stor 

vikt vid att alla barn själva ska få välja hur man vill lära sig. En annan grundläggande 

uppfattning inom Whole Language metoden är att barn inte ska undervisas i läsning, 

utan att genom läsa texter ska de på egen hand förstå principen för avkodning. 

Fridolfsson betonar att läsning inom denna metod är en meningsskapande process där 

förmågan att samman ljuda har en mindre viktig betydelse, av den orsaken lägger man 

inte ner tid på fonologisk träning.  

 

2.2.2 Phonics 

Phonics metoden innebär- läsinlärning som utgår från ordens fonem. Phonics-

traditionen inriktar sig först och främst på att barnet ska förstå den alfabetiska principen 

och att de ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav (Fridolfsson, 2008).  

Fridolfsson skriver att med Phonics metoden menar man att en bra avkodningsförmåga 

är det som krävs för en god läsning. Först när läsningen uppnår ett flyt tränas förståelsen 
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och innehållet. Barnet måste lära sig den alfabetiska principen- koppling mellan grafem 

och fonem- (kopplingen mellan de symboler som skriftspråket använder sig av, till 

exempel varje enskild bokstav, och dess ljud) för att bli en god läsare. Förståelse för den 

alfabetiska principen är ett viktigt steg för att knäcka avkodningen. Fridolfsson (2008) 

skriver att inom phonics-traditionen lägger man ner stor omsorg på att träna bokstäver 

och på att öva upp den fonologiska medetenheten. Inlärningen sker stegvis och man lär 

in bokstav för bokstav. Syftet med denna inlärning är att barnen ska bli säkra på 

bokstavsljud och form. Nästa steg är att öva in sammanljudningsförmågan och den övas 

med hjälp av enstaka ord eller enkla texter. Frost (2007) skriver även han om Phonics 

metoden och menar precis som Fridolfsson (2008) att man utgår ifrån den alfabetiska-

principen. Frost skriver att principerna med det alfabetiska-systemet måste läras in med 

viss automatik så det kan användas utan att själva tolkningen av symbolerna kräver 

någon större uppmärksamhet. När man har skapat sig den förståelsen menar Frost att 

man först då fullt ut kan inrikta sig på meningsinnehållet. Fridolfsson (2008) uttrycker 

även att det kan vara svårt för den enskilda läraren att ta ställning till vilken av 

metoderna Phonics och Whole Language som är att föredra. Ska läraren däröver också 

veta vad som är bäst för det enskilda barnet krävs det att läraren är noga insatt i de båda 

teorierna. Författaren riktar kritik mot Whole Language metoden. Kritiken som riktats 

mot metoden består bland annat av att man använder för mycket undervisningstid till 

barns egen läsning och att barn endast genom egen fri läsning ska utveckla sin 

läsförmåga. Kritikerna menar att strukturerad träning i avkodning och träning i 

läsförståelsestrategier måste utvecklas för att barnen ska få en god läsförståelse. Frost 

(2007) riktar även kritik mot phonics metoden. Han menar att problemet ligger i den 

alfabetiska principen, att bokstävernas visuella uppbyggnad inte alltid motsvarar den 

fonologiska uppbyggnaden. Det innebär att det tillkommer ytterligare en sak för 

eleverna att lära sig för att kunna läsa. Fridolfsson (2008) poängterar dock att ett barn 

som ska tillägna sig skriftspråket har hjälp av båda metoderna. De behöver ha förståelse 

för den alfabetiska principen och som nybörjare även en god läsförståelse för att kunna 

tyda olika slags texter. Phonics används i de fall läsaren ljudar och Whole Language 

använder sig läsaren av för att göra sig en egen föreställning om vad texten handlar om. 

Fridolfsson skriver även att läsaren måste ha tillgång till båda dessa strategier för att 

läsningen ska fungera tillfredsställande. 

 

2.2.3 LTG-läsning på talets grund 

Taube (2007) skriver om metoden LTG som betyder läsning på talets grund. När elever 

ska lära sig läsa enligt LTG metoden läser elever texter som inte är tillrättalagda. 

Texterna i LTG utgår ifrån elevers gemensamma upplevelser och konkreta iakttagelser. 

Orden i texten kan vara av varierande svårighetsgrad. Elever ska göra sina egna 

upptäckter utifrån ord och tillåts lära sig bokstäverna i den ordning de själva vill. LTG 

utgår från helheten och låter eleverna arbeta med delar för att sedan gå tillbaka till 

helheten. Betoningen inom denna metod ligger på barnens förståelse. Taube beskriver 

även de fem faser som ingår i metodiken: Samtalsfasen- innebär att läraren och eleven 

talar om gemensamma saker de upplevt, dikteringsfasen- eleverna formulerar meningar 

som läraren skriver ner och barnen får då se talet i skrift, laborationsfasen- läraren 
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textar i förväg ner bokstäver, ord eller meningar på pappersremsor. Eleverna får egna 

bokstäver, ord eller meningar och ska sedan försöka följa med samtidigt som 

bokstäverna, orden eller meningarna läses högt. Barnens uppgift blir sedan att försöka 

peka ut bokstäverna, orden eller meningarna i en gemensam text. Återläsningsfasen- 

eleverna läser den gemensamma texten som skapats. Varje elev återläser texten för 

läraren. Läraren markerar vilka ord som kan behöva övas. Efterbehandlingsfasen- 

eleverna börjar arbeta med de enskilda ord läraren markerat. I boken man kan läsa hur 

Taube (2007) tydligt skriver att ska man som lärare använda sig av LTG metoden måste 

man kunna hantera den traditionella läsinlärningsmetodiken väl för att kunna 

individanpassa varje uppgift.  

 

2.2.4 Witting metoden 

Fridolfsson (2008) skriver om Witting metoden som utvecklades av Maja Witting. Hon 

skriver att Witting menar att det finns två delar inom läs- och skrivprocessen, 

symbolfunktionen och läsförståelsen. Symbolfunktionen handlar om kopplingen mellan 

symbolen och språkljuden. Witting menar att hos skickliga läsare så ska kopplingen 

vara automatiserad och överinlärd. Förutsättningen för att lära sig läsa bygger på att 

man först upptäcker de talade språkets alla språkljud. Läsförståelsen kan däremot inte 

överinläras utan den färgas av läsarens tidigare erfarenheter och förkunskaper. 

Läsprocessens två delar måste enligt Witting tränas var för sig. 
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3 Syfte och frågeställningar  
  

3.1 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka olika läs- och skrivinlärnings metoder som 

verksamma lärare använder sig av samt vilken syn lärarna har på läs- och skrivinlärning. 

Vi kommer att fokusera på olika läs- och skrivinlärnings metoder samt de faktorer som 

påverkar läs- och skrivinlärningsprocessen.  

  

3.2  Frågeställningar 
 

 Vilka metoder för läs- och skrivinlärning använder sig verksamma lärare av och 

varför? 

 Vilken syn har lärarna på läs- och skrivinlärning och hur har den ändrats under 

hens verksamma år?  

 Vilka faktorer anser läraren påverkar elevernas läs- och skrivinlärning?  
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4 Tidigare forskning 

 

Nyström (2002) har i sin avhandling Eleven och Lärandemiljön skrivit om den relation 

som finns mellan elever och lärandemiljöer. Detta har utmynnat i en frågeställning som 

rör vilka olika läs och skrivinlärnings metoder som lärare använder sig utav. Hon har 

gjort en kvalitativ forskning, med inslag av kvantitativ forskning, och följt tolv elever 

under en tre års period samt intervjuat lärare om bland annat vilka metoder som de har 

använt sig av. I sitt resultat visar hon att de olika lärarna använde sig av olika 

kombinationer av läs- och skrivinlärningsmetoder. Den ena läraren använde sig av olika 

ljudmetoder medans den andra läraren använde sig av LTG-metoden dock med inslag 

av olika bokstavsgenomgångar. Nyström kommer fram till i sin analys att det inte går 

att se ett samband mellan vilken läsinlärningsmetod som lärarna använder sig av och 

elevers läsutveckling. Hon skriver att barn har olika läs-och skrivinlärnings metoder 

som passar dem bäst.  

 

I avhandlingen Sju barn lär sig läsa och skriva av Fast (2007) påvisas en studie gjord 

om i vilka sammanhang som barn möter textorienterade aktiviter samt hur förskolan och 

skolan möter upp barns tidigare erfarenheter och kunskaper. Även om syftet i hennes 

avhandling inte var att ta reda på vilka metoder som lärare i skolan använder sig av så 

har hon ändå redovisat detta i sitt resultat då hon undersökte hur skolan mötte upp 

elevers tidigare kunskaper. Hon påstår att de flesta av lärarna arbetar med det som hon 

kallar isolerad bokstavsträning, vilket vi benämner som Phonics. De av lärarna som 

använder sig av andra metoder, så som Whole Language, tar ändå in isolerad 

bokstavsträningen då de inte anser att de endast med Whole Language arbetar regelrätt 

med läs- och skrivundervisning. Fast kommer fram till och menar att elevers tidigare 

kunskaper och erfarenheter inte spelar någon roll för lärarna när det börjar skolan och 

att de flesta av lärarna inte ser till vad eleverna redan kan, utan använder sig av samma 

läs- och skrivinlärnings metod till alla elever.  

 

Goswami (2005) skriver i sin avhandling Synthetic Phonics and Learning to Read: A 

Cross-language Perspective från 2005 om att det återigen har kommit upp till 

diskussion huruvida det endast finns en inlärningsmetod för läs- och skrivinlärning. 

Goswami menar att de lärare som insisterar att lära elever läsa endast genom Phonics 

metoden ofta går miste om värdefulla delar av läs- och skrivinlärningen. Syftet med 

studien var att jämföra läs- och skrivinlärningens olika metoder inom några olika språk. 

Resultatet visade enligt Goswami att dessa tre metoder, whole-word teaching, vilket 

benämns i vår studie som Whole Language, Phonics och "standard” mixed method of 

Phonics and whole-word recognition, vilket innebär att man använder delar från Whole 

Language tillsammans med Phonics metoden, var de metoder som användes. Goswami 

skriver i sitt resultat att tillsammans med forskarna han samarbetade med kom de fram 

till att de tre nämnda metoderna har alla en viktig roll i barns läs- och skrivinlärning. 

”scientists agree that all three approaches to teaching reading discussed above have a 

role to play in developing efficient word recognition for children learning to read” 

(Goswami, 2005:8). 
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5 Teoretisk bakgrund  
 

I kapitlet Teoretisk bakgrund kommer en beskrivning av den teorietiska utgångspunkt 

ifrån vilket studiens resultat kommer analyseras. Den teoretiska utgångspunkten är det 

sociokulturella perspektivet som grundades av Vygotskij. Det sociokulturella 

perspektivet utgår ifrån samspelet mellan människor och ”I ett sociokulturellt perspektiv 

på mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala” 

(Säljö, 2000:37). Eftersom syftet med studien är att undersöka vilka metoder lärare 

använder sig av i läs- och skrivinlärningen, blev därför det sociokulturella perspektivet, 

som fokuserar på språk, ett passande perspektiv.  

 

Säljö (2010) skriver att Lev Semenovich Vygotskij, född 1896 och död 1934, lägger 

grunden för det sociokulturella perspektivet genom hans arbete rörande språk, lärande 

och utveckling. Vygotskij intresserade sig för skolutveckling och jobbade under ca 10 år 

med utveckling och lärande.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar således om hur 

människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna, 

resonera abstrakt, lösa problem och så vidare. Annorlunda uttryckt handlar detta om hur 

människor tar till sig- approprierar- vad man i denna tradition kallar medierande redskap 

(Säljö, 2010:184-185). 

 

Den sociokulturella teorin har några grundläggande begrepp. Ett ut av dem är begreppet 

mediering Säljö (2010) menar att ordet har sitt ursprung ur tyskans vermittlung och 

betyder förmedling. Säljö (2000) skriver att mediering innebär att vi förstår, beskriver 

och agerar i omvärlden på ett sätt som accepteras av våra medmänniskor. För att kunna 

göra detta använder människan sig av olika verktyg eller redskap. De två redskapen som 

vi använder oss av menar Säljö (2010) kan delas in i materiella redskap och språk. Vid 

många praktiker eller utövande av aktiviteter använder sig människan av kunskaper som 

består av hur de ska hantera olika fysiska redskap eller teknologier. Dessa fysiska 

redskap använder sig i sin tur av symboler vilket gör att de materiella redskapen och de 

språkliga redskapen naturligt hänger ihop. Ett samlingsnamn för när man blandar dessa 

förmedlande redskap har titulerats som medierings kulturella redskap. 

 

Endast språket som redskap har kallats för intellektuellt- eller mentalt redskap och Säljö 

(2010) uttrycker att det innefattar symboler eller tecken. Det är de symboler eller 

tecknen som används när människor kommunicerar med varandra samt när hon tänker. 

Säljö menar att symboler och tecken som innefattas i det språkliga redskapet alltid har 

en historia då de mynnar ur den kulturella utvecklingen. Han menar då ”[A]tt tänka och 

kommunicera innebär att människor använder sig av kulturella redskap när de förstår 

och analyserar omvärlden” (Säljö, 2010:185). I olika delar av världen kan symboler och 

tecken ha olika betydelser vilket gör att det språkliga redskapet utvecklas på olika sätt 

beroende på den kulturella gemenskapen, det vill säga av bland annat traditioner och 

utveckling. I skolan lär sig eleverna att använda och tyda symbolerna och tecknen för att 

kunna kommunicera och på så sätt använda sig av det intellektuella redskapet.   
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Säljö (2000) skriver att språk och kommunikation är ett sätt att göra människor 

delaktiga i att beskriva världen vilket leder till möjligheten för människan att samspela i 

olika aktiviteter. Säljö delar in språket i tre olika kategorier för att utifrån dessa kunna 

försöka att förstå det lärande som sker enligt det sociokulturella perspektivet. Dessa tre 

olika utpekande funktioner som språket har lär sig eleverna till stor del att använda i 

skolan. Eleverna lär sig att använda ord för att beskriva, förstå och agera i världen, det 

vill säga att eleverna förstår hur de kan använda sig av språk och kommunikation.  

 

Den första delen som Säljö (2000) skriver om är språkets utpekande funktion. Det som 

menas med språkets utpekade funktion är att vi har grupper av ord med vilka vi kan 

använda oss av för att benämna saker i världen. Istället för att använda ett finger och 

peka på något så kan vi även använda oss av olika ord. Säljö menar att språket blir ett 

mer kraftfullt redskap än vad fingret blir eftersom människan med hjälp av språket kan 

på ett lätt sätt klargöra var fokus ska ligga och vad som är bakgrund. Ytterligare en 

aspekt är att när man kommunicerar med hjälp av språket behöver individerna inte 

befinna sig på samma fysiska ställe eller att samtalet kan handla om något som har hänt 

eller något som kommer att hända. Han tar även upp att språket ger oss funktionen att 

delge abstrakta företeelser med varandra. Den andra delen är Språkets semiotiska 

funktion. Säljö menar att den innefattar relationen mellan det språkliga uttrycket och den 

verkliga händelsen. Det är denna relation som ger språket sin kraft som ett medierande 

redskap. Olika människor beskriver och delger olika information om samma upplevelser 

vilket gör att även deras reaktion och handling skiljer sig från varandra. Säljö påpekar 

att det är av stor vikt att de språkliga uttrycken inte endast ger en ensidig bild av världen 

utan att det även finns värderingar och antaganden.  Den sista och tredje delen av 

språket benämner Säljö som Kommunikation och språks retoriska funktion. Han menar 

att språk och kommunikation är något som man ska skilja på då språket ses som ett 

system och kommunikation som en aktivitet som människan ägnar sig åt. Från det att 

människan föds vill den kommunicera med omvärlden och Säljö skriver ”Att lära sig att 

kommunicera är därför att bli en sociokulturell varelse” (Säljö, 2000:88). Språket har 

även en retorisk funktion. Beroende på i vilken kommunikativ praktik som någon 

uttrycker sig i, kan det språkliga uttrycket få olika retoriska innebörder, vilket gör att 

språket blir mer som ett levande redskap för att skapa mening.  

 

Även om begreppet Appropiering skriver Säljö (2010). Han menar att det är detta 

begrepp som det sociokulturella perspektivet använder sig av för att kunna förstå men 

även för att beskriva lärande. Enligt det sociokulturella perspektivet så är människan 

ständigt i lärandesituationer och lär sig av samspel med andra. Med ordet appronering 

menas att man kan använda de kulturella redskapen för att förstå hur man med hjälp av 

dem förstår omvälden. Ett annat viktigt begrepp är utvecklingszonen. Säljö beskriver 

utvecklingszonen som den fas i utvecklingen som en individ befinner sig på när hen inte 

bara kan använda sig av sin egen kunskap utan behöver handleding av en mer 

kompetent person inom ett område för att utvecklas. Det är i utvecklingszonen som en 

person är som mest mottaglig för handledning. Denna handledning brukar benämnas 

med ordet scaffolding. Scaffolding är att en person får mer stöd och handledning när 
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den inte behärskar ett område men att stödet och handledningen avtar ju mer kunnig 

personen blir. Dessa begrepp är centrala i skolan och särskilt för lärare. Hur en lärare 

apponerar för att lära elever kunskaper samt hur läraren handleder och stöttar sina elever 

när de befinner sig i utvecklingszonen, kan ses utifrån olika håll beroende på vilken 

metod som läraren använder sig av vid läs- och skrivinlärningen.  
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6 Metod 
 

I detta kapitel att beskriva vilken metod som valts och hur den kommer att användas. 

Genomförandet av intervjuerna kommer att beskrivas för att senare, på ett kritiskt sätt, 

kunna analysera utifrån vårt metodval.  

 

6.1 Metodval 
 

Metoden som används är en kvalitativ intervjustudie med en hermeneutiskt ansats. 

Bryman (2011) förklarar att genom att använda sig av en hermeneutiskt ansats kan 

forskaren lägga stor vikt vid att analysera sitt resultat för att få fram en betydels genom 

att ta hänsyn till den sociala kontexten som upphovsmannen haft. Vi kommer att 

intervjua fyra olika lärare i tre olika kommuner i södra Sverige. Syftet med intervjuerna 

är att få mer ingående och djupare svar kring området läs- och skrivinlärning. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver sju olika stadier som förekommer i en 

intervjuundersökning. Dessa sju steg är tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Vi har valt att lägga upp planeringen av våra 

intervjuer på ett likande sätt. Bryman (2011) beskriver sex likanande steg, men namnger 

dem inte på samma sätt. Kvale & Brinkmann (2009) menar att om man arbetar efter 

dessa sju steg blir det lättare att hålla fast vid den ursprungliga iden.  

 

Det som oftast ligger i fokus i en kvalitativ studie påstår Bryman (2011) är ord istället 

för mängden insamlad data. Han beskriver att en kvalitativ intervju kan liknas med en 

ostrukturerad intervju där de som intervjuar bara har en lista eller en uppsättning med 

frågeställningar att utgå ifrån, ett så kallat PM. Frågorna är oftast informellt ställda och 

formuleringar och deras ordningsföljd skiljer sig ofta åt från intervju till intervju och 

liknar oftast ett vanligt samtal. Den ostrukturerade intervjun kan även liknas med en 

semistrukturerad intervju, vilken liknar en ostrukturerad intervju. Intervjupersonen har 

oftast även här en lista över teman som ska tas upp som kallas för intervjuguide. 

Författaren menar att i en kvalitativ forskning finns det betoning av det generella när det 

gäller de inledande frågeställningarna och tyngd på intervjupersonens egna 

uppfattningar. I kvalitativa intervjuer ligger intresset på den intervjuandes ståndpunkter. 

Det är önskvärt att låta intervjun ta den form som intervjuade personen vill för att få en 

förståelse för intervju personens uppfattning om vad hen anser är viktigt och relevant. 

På grund av detta är det mer möjligt att i en kvalitativ intervju vara flexibel och avvika 

från den intervjuguide som har strukturerats upp. Svaren som intervjuaren får ska helst 

vara fylliga och utförliga då den som intervjuar i den kvalitativa undersökningen vill 

komma in på djupet. Vår studie kommer använda sig av en kvalitativ intervju för att få 

breda svar på de intervjufrågor som vi ställer samt att under intervjuen kunna följa 

intressanta sidospår eller gå in djupare på ett svar.  
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6.2 Urval 
 

I studien har vi valt att intervjua fyra lärare på tre olika grundskolor i tre olika 

kommuner i södra Sverige. Vi har haft kontakt med de flesta av lärarna tidigare då de 

har funnits med under vår verksamhets förlagda del av utbildningen. Vi har tänkt precis 

så som Bryman (2011) påstår att många gör när de gör sitt urval. Han menar att oftast 

görs urvalet så att personerna i fråga är relevanta för de forskningsfrågor som finns. Vi 

valde lärare som arbetade nära med området läs-och skrivinlärning för att få relevanta 

svar som är i tiden. Bryman (2011) beskriver även de problem som kan uppkomma 

under urvalet. Ett av de problem som den kvalitativa forskaren kan ställas inför är att det 

i början kan vara svårt att veta hur många personer som måste intervjuas. Det är 

omöjligt att veta hur många personer som kommer behöva intervjuas för den teoretiskta 

mättnaden ska uppfyllas. Att veta när man har uppnått den teoretiska mättnaden kan 

vara svårt då det oftast inte finns några kriterier för det. Bryman menar att då är det de 

teoretiska övervägandena som får styra.   

 

6.3 Genomförande 

 

Det första steget var att ta kontakt med de skolorna som vi ville genomföra intervjuer 

på. Först kontaktades rektorerna för att sedan kontakta lärarna som skulle intervjuas. 

Två av intervjupersonerna hade varit våra handledare innan och de andra två var 

okända. Vi kom ganska snabbt överrens om de tillfällen intervjuerna skulle äga rum. 

Därefter skrevs en intervjuguide. 

 

6.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna skedde på likartade sätt. Vi intervjuade fyra lärare på tre olika skolor. De 

tre skolorna låg i tre olika kommuner.  De två första intervjuerna som gjordes var med 

våra före detta handledare båda medverkande under intervjuerna.  När vi sedan skulle 

göra de två sista intervjuerna på den tredje skolan fick vi samma tid till de båda lärarna 

och därför delade vi då upp oss. Intervjuerna skedde i två olika miljöer, klassrumsmiljö 

samt i tillgängliga studierummen. Att sitta i studierum var en fördel för att inte bli 

störda av elever eller annan personal vilket skedde när vi satt i klassrum. Vi var båda 

överrens om att intervjuerna gav oss mycket empiri till arbetet. Lärarna var trevliga och 

villiga att dela med sig av sin erfarenhet och svara på de frågor som vi hade.  

 

Vi började med att förklara vad vårt syfte med denna studie var, sen förklarade vi även 

att vi ville spela in intervjuerna. Detta gjorde vi dels för att vi skulle kunna fokusera mer 

och vara delaktig i intervjun och då inte behöva sitta och anteckna allt. Vi var även noga 

med att förklara för intervjupersonen att inget namn på person eller skola kommer att 

skrivas med i studien och inspelningarna kommer raderas efter studiens slut. Alla 

intervjupersoner gav sitt medgivande för inspelning. Intervjuerna varierade i tid och 

varade mellan 16-40 minuter. När vi intervjuade de lärare som vi redan hade relation till 

upplevde vi att vi fick större svar, inte bara svar direkt på det vi frågade utan svar med 



  
 

15 

större omfång. Att intervjuerna varierade så mycket i tid tror vi också till stor del 

berodde på att vi valde att inte sätta någon press på intervjupersonerna utan tog det lugnt 

för att få ut så mycket som möjligt av samtalen. Vi lät de tänka efter och utveckla sina 

tankar så mycket eller lite de kände sig bekväma med. Intervjufrågorna var öppna och 

tillät därför inga ja eller nej svar utan krävde mer utvecklande svar. Då vi valt att göra 

en semistrukturerad intervju kunde vi under intervjun ibland komma in på sidospår. Vi 

såg inte sidospåren som en nackdel, vi fick även användbar empiri genom de samtalen. 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt att man som intervjuare är flexibel när man 

utför en kvalitativ intervju. Att vara flexibel under en intervju innebär inte enbart att 

man ska vara lyhörd utan det innebär också att man som intervjuare ska kunna följa upp 

de intressanta teman som kan framkomma under en intervju. Bryman skriver även att 

flexibilitet under en intervju är av betydelse då det kommer till frågornas ordningsföljd, 

uppföljning av ett svar och om man skulle behöva fråga om oklarheter eller motsägelser 

i svaren (Bryman, 2011).  

 

6.5 Metodkritik 
 

Bryman (2011) beskriver i sin bok hur den kvalitativa metoden och dess forskare har 

kritiserats av de kvantitativa forskarna. De kvantitativa forskarna menar att de 

kvalitativa forskarnas undersökningar i allt för stor utsträckning bygger på forskarnas 

osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. De menar även 

att de kvalitativa forskarna startar sin forskning på ett öppet sätt och först i efterhand 

preciserar frågeställningarna. Personerna som läser den kvalitativa forskningsrapporten 

får då knapp information om varför man valt ett område istället för ett annat. En annan 

nackdel som Bryman (2011) ser är att i en kvalitativ undersökning är det forskarna 

själva som är det viktiga redskapet.  Forskarnas egna intressen är oftast det som styr vad 

som ska observeras och registreras. Konsekvensen kan då bli att de stryker delar av 

information som de inte anser är viktig, medan andra forskare skulle säga att den är 

betydelsefull.  

 

Precis som Bryman (2011) beskriver i sin bok märkte vi ganska snabbt att de sidospår 

som man kom in på under intervjun var styrda av vårt eget intresse och det som vi 

tyckte var viktigt. Vi kan även se att vi lyfter ut delar i resultatet som vi anser vara 

viktiga eller ha betydelse för vår studie medans andra forskare kanske hade lyft annan 

information.   

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet beskriver Bryman som: ”om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet 

i fråga” (Bryman, 2011:163).  Validitet kan delas in i två olika delar, intern validitet 

som betyder att det ska finnas en bra överenskommelse mellan det som forskaren har 

observerat och den teoretiska idén som forskaren utvecklat. Extern validitet står för i 

vilken utsträckning resultaten kan generaliseras in i sociala miljöer och situationer. 

Validitet handlar då om man verkligen mäter det man säger sig mäta (LeCompte & 
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Goetz 1982, refererad i Bryman, 2011). Vi anser att vår studie är validil och tillförlitlig 

då vi mätte det vi ville mäta, vilket vi visar genom att delge citat till läsaren i 

resultatdelen.  

 

Reliabilitet beskrivs som ett begrepp som står för tillförlitlighet. Hur starkt eller pålitligt 

de uppmätta värdena eller resultatet i en forskning är. Reliabilitet delas också in i två 

olika delar av LeCompte & Goetz (1982), extern reliabilitet och intern reliabilitet.  

Extern reliabilitet står enligt författarna för i vilken utsträckning undersökningen kan 

upprepas och intern reliabilitet betyder att forskarna kommer överens om hur de ska 

tolka det dem sett och hört. Vi kan efter denna studie inte avgöra om den är reliabil utan 

det kommer att avgöras av fortsatta studier. 

 

 

6.7 Etiska överväganden 
 

De grundläggande etiska principerna rör enligt Bryman (2011) frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Författaren poängterar att flesta av dessa etiska 

principer överlappar varandra. De etiska principer som gäller för svensk forskning är: 

 

 Informationskravet: forskaren ska informera de berörda personerna om 

undersökningens syfte. De rörda personerna ska bli informerade om att deras 

medverkan är frivillig och att de har rätt att hoppa av när de vill.  De berörda 

personerna ska även få reda på vilka moment som ingår i undersökningen.  

 

 Samtyckeskravet: de berörda personerna har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Om någon deltagare skulle vara minderårig krävs det alltid föräldrar 

eller vårdnadhavares samtycke.  

 

 Konfidentialitetskravet: uppgifter kring alla de deltagande personerna måste 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på 

ett sätt så obehöriga inte kan komma åt dem.  

 

 Nyttjandekravet: de uppgifter som samlas in under studiens gång får endast 

användas för studiens ändamål.  

 

När vi gjorde våra intervjuer valde vi att ta hänsyn till de nämnda punkterna. Vi var 

noga med att i förväg tala om att medverkan var helt frivillig men att vi skulle uppskatta 

en medverkan. Det inspelade materialet har vi endast lyssnat på och de inspelningar som 

finns kommer efter studien slut att raderas. Transkribering av intervjuerna skedde utan 

att nämna namn på person, skola eller kommun. 
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7 Resultat   
 

I resultatkapitlet kommer resultatet att redovisas från de fyra genomförda intervjuera. 

Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner i södra Sverige. Empirin är strukturerad 

utifrån de tre frågeställningar vi presenterade i början av arbetet. 

 

7.1 Vilka metoder för läs- och skrivinlärning använder sig verksamma 
lärare av och varför? 

 

Resultatet visar att de flesta av lärarna som intervjuats använder sig till en början av 

ljudmetoden, det som i arbetet har benämnts som Phonics. Lärarna ansåg att kopplingen 

mellan fonem och grafem, bokstavsljud och utseende, var viktig för den tidiga 

läsinlärningen. Två av lärarna förklarade att de i början av läsinlärning gjorde ett test för 

att se på vilken nivå elevernas fonologiska medvetenhet låg, med fonologisk 

medvetenhet menas att man förstår språkets ljud och hur de bildar ord tillsammans. 

Många lärare påpekade också att det är viktigt att leka fram den språkliga 

medvetenheten med hjälp av rim och ramsor.  

 

Alltså jag känner det här med ljuden, att man börjar med det och att de lätt kan komma 

igång och få ihop korta ord rätt snabbt. (lärare 2013-12-04) 

 

Man arbetar mycket med fonologisk medvetenhet när barnen ska börja läsa, man arbetar 

med rim och ramsor, och man arbetar med stavelser för att träna sig på stavelser, man 

jobbar med att identifiera första ljudet i de talade orden, och man letar efter ett och samma 

ljud i olika ord och man ljudar samman enkla .. enkel sammanljudning (lärare 1, 2013-12-

09) 

 

Samtliga av lärarna betonar vikten av att alternera metoder för att kunna tillgodose alla 

elevers behov. Flera av lärarna nämnde även vikten av att variera mellan metoder för att 

inte elevernas utveckling ska avstanna. De påpekade även att genom att altinera mellan 

metoder kan man individanpassa för alla elever, svaga som starka.  

 

De blir ju asså och dem behöver alltihop och ljudning kan man ju fastna. Ljudningsteknik 

den är lite farlig. För den är ju superbra när man ska höra in och man ska läsa men fastnar 

dem i de, då är det svårt att få ur dem. De har jag märkt på vissa elever i klassen, hon kunde 

läsa när hon började i 1an men nu kommer hon inte längre, hon har låst sig. Hon ljudar 

fortfarande lika långsamt som hon gjorde i 1an. (Lärare 2013-12-02) 

 

Ljudmetoden kan kanske bli lite för en del barn om den används allt för strikt, och om man 

inte kompletterar med läsning på den nivå barnet befinner sig, för de allra flesta barn kan ju 

faktiskt läsa antingen litegrann eller ganska mycket redan när dom kommer till skolan, och 

då får den ju inte .. de får ju inte bli för tråkigt. (lärare 1, 2013-12-09) 
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7.2 Vilken syn har lärarna på läs- och skrivinlärning och hur har den 
ändrats under hens verksamma år?  

 

Under empiriinsamling var första fråga till samtliga av lärare vad deras första tanke var 

gällande begreppet läs- och skrivinlärning. Resultatet visar att samtliga lärare snabbt 

poängterade att det är viktigt med läs- och skrivinlärning. De poängterar också att den 

tidigare läs- och skrivinlärningen lägger grunden för elevernas skolgång och vidare 

deras demokratiska roll i samhället. Två av lärarna betonade att det är inte bara är i 

svenskaundervisningen som eleverna behöver kunskaper i läsning och skrivning utan 

det ligger även till grund i alla andra ämnen också.  

 

Att det är så oerhört viktigt (läs- och skrivinlärning). Att det är det som egentligen är 

biljetten till demokrati, integration och allt ihop (lärare 2, 2013-12-09).  

 

Det känner jag i matte också. Och de behöver ju det (läsförmåga), för det märker man redan 

i ettans mattebok redan nu. Kan de inte läsa så klarar de inte talen. Nu i matteboken, redan, 

är det ju att de ska kunna läsa vissa tal (lärare 2013-12-04). 

 

Alla lärare påpekade vikten av att snabbt komma igång med att läsa och skriva. 

Samtliga berättade att läs- och skrivinlärningstiden är en mycket intensiv period och 

som pågår under de första åren i skolan. En lärare beskrev den tidigare läs- och 

skrivinlärningen som en period som krävde mycket energi men samtidigt en period som 

uppfattades väldigt positiv. Lärarna framhöll att processen inom läs- och 

skrivinlärningen börjar redan innan eleverna kommer till skolan. Det är inte bara att lära 

sig skriva och läsa som processen går ut på påpekade en lärare. Hen menade att det 

finns så mycket mer till läs- och skrivningsprocessen till exempel att kunna tala och 

lyssna.  

 

Ja, då tänker jag ju på den här processen som barn går igenom och egentligen börjar den ju 

ganska långt innan dem börjar skolan, för det handlar ju egentligen om ett, de handlar ju om 

en språkinlärning i grunden, att lära sig förstå språket och hantera de, både att lyssna och att 

tala, och så småningom även slussas in i detta att det även går att fästa språket på pappret. 

Och det är ju de som vi jobbar väldigt intensivt med under de första åren i skolan (lärare 1, 

2013-12-09). 

 

Alla lärarna påpekar att deras uppfattning om läs- och skrivinlärning har ändrats från 

deras utbildning. Däremot skiljer det sig i hur uppfattningarna har ändrats. En lärare 

tyckte att hen inte förstod vikten av att variera och kunna byta mellan metoder. En annan 

hade på senare år skapat sig uppfattningen om att det var mer betydelsefullt med den 

tidigaste språkutvecklingen.  Enligt en av lärarna kunde man förr vänta längre med att 

sätta in resurser till de elever som inte ”knäckt läskoden”. Det ansågs då att eleverna bara 

var lite ”sena” i utveckling men att de skulle komma ikapp. Nu för tiden menar hen att 

resurser försöks sättas in så tidigt så som möjligt för att eleverna inte ska komma efter 

med resten av skolarbetet. En annan del av läs-och skrivinlärnings processen som 

samtliga lärare påpekade som viktig var att eleverna ägde ett stort ordförråd. De menade 

att om eleverna har ett stort ordförråd kan de lättare relatera till orden som står i skrivna 
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texter och behöver då inte fokusera på varje enskilda ords betydels. Därför tyckte 

samtliga att det var viktigt att ”ordbada” eleverna och samtalat mycket med dem. 

  

Ja det har det ju (att synen på läs- och skrivinlärning har ändrats). Man utvecklas och får en 

ny syn på saker och det ändras succesivt. Men jag tror jag ser bredare på det idag och 

förstår mer betydelsen av den allra tidigaste språkutvecklingen utav ordkunskapen. För om 

språket är skakigt i grunden och man har ett svagt ordförråd är det ju svårare att lära sig 

läsa. (lärare 1, 2013-12-09)  

 

Alla lärare tryckte på vikten av att ta del av ny forskning. De var alla överens om att det 

är lärarens egna ansvar att hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen och att det 

var viktigt att man som lärare var villig att själv läsa in sig på den nya forskningen. 

Lärarna ansåg att den kunskapen som de fått under sin utbildning kring läs- och 

skrivinlärning inte var tillräcklig när de sedan kom ut i praktiken. Flera tyckte att de 

bara fick information kring vilka metoder som fanns men inget konkret på hur de skulle 

använda metoderna. Tre av lärarna valde därför att efter sina grundutbildningar läsa 

vidare för att få en större kunskap, men de känner ändå att den största kunskapen kom 

under de verksamma åren. Två av lärarna använde sig av olika forum på internet för att 

hålla sig uppdaterade. På en av skolorna fanns det utvecklingsgrupper för att skolan 

skulle kunna hålla sig uppdaterade med den nyaste forskningen på ett kritiskt sätt.  

 

På vår skola har ett ganska starkt utvecklingsarbete och bland annat då så har vi en 

utvecklingsgrupp inom området svenska och där diskuterar vi mycket runt om kring 

läsinlärning.[...] Men sen är de ju väldigt mycket eget intresse också, att man läser och ta 

reda på vad forskningen säger, de kommer man aldrig ifrån i detta arbete, att man måste 

vara intresserad och lyssna för att få och kunna användas sig av den nya forskning som 

kommer. Man vill ju utvecklas i sitt yrke. (lärare 1, 2013-12-09) 

 

Tre av lärarna påpekade vikten av att har bra kontakt med sina kollegor särskilt de med 

större yrkeslivserfarenhet. De påpekar att de kan ta hjälp av dem i sitt arbete med läs- 

och skrivinlärning då de har en stor kunskap och erfarenhet eftersom de har kunnat testa 

olika metoder genom åren. En av lärarana tar även upp vikten med att ha ett fungerande 

arbetslag där man kan diskutera kring frågor som berör läs- och skrivutvecklingen. 

Samtidigt som samtliga lärare tog upp att kontakt och utbyte av information med 

kollegor över lag var viktigt.  

 

Sen har man ju gamla och erfarna kollegor som jobbar som kan de som har jobbat i 35 år. 

Mena jag har ”L” där borta i parallellklassen som jobbat i 30 år att fråga om de är något jag 

funderar på. (Lärare 2013-12-02) 

 

 

7.3 Vilka faktorer anser läraren påverkar elevernas läs- och 
skrivinlärning?  

 

Resultatet visade att två av lärarna tog upp och lade stor vikt vid att hemmet har en stor 

och betydande roll för elevernas läs- och skrivinlärning. De tog upp att den synen som 

föräldrar har på skolan spelar stor roll när det gällde elevers eget intresse för läsning. En 
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av lärarna berättade om elever med föräldrar som inte ansett att skolan är viktig, vilket 

ledde till att eleven tappade lusten att läsa och skriva, eftersom de inte uppmuntades till 

läsning och skrivning i hemmet. En av de andra lärarna tog även upp betydelsen av att 

barnen fick se föräldrarana röra sig i textorienterande miljöer, med textorienterad miljö 

menade läraren de olika situationer där människan möter tal- och skriftspråk. Om barnet 

redan från hemmet får en uppfattning av att det är viktigt att kunna använda språket, i 

tal samt skrift, för att delta och ta del av information får eleverna en större motivation 

till att utveckla sina kunskaper. När eleverna uppmärksammar hur viktigt det är att 

kunna använda språk trodde läraren att intresset för att utveckla sina egna läs- och 

skrivkunskaper ökar.  

 

Högläsning på god natt sagor, man läser böcker hemma, alltså att läsa i hemmet, även om 

de inte alltid läser för barnen så får barnen se att föräldrarna läser, det kan vara en tidning, 

böcker och att man ser att det när något som är viktigt. (lärare 2013-12-04). 

 

En av lärarna tog upp problemet med att elevernas ordförråd nu för tiden oftast är mer 

intresseinriktat än vad det var för några år sedan. Med ett intresseinriktat ordförråd 

menar läraren ett ordförråd som barn själva utvecklat utifrån ett visst intresse. I dagens 

samhälle tror hen att barn oftast inte har samma interaktion med de vuxna som barn 

hade för några år sedan. Hen förmodar att vardagliga samtal som förr ägde rum kring till 

exempel matbordet blir allt mer ovanliga då fritidsintressena nu styr mer av vardagen än 

vad de gjorde förr. Läraren förklarade att en konsekvens av detta skulle kunna vara att 

elevernas ordförråd blir smalare och inte lika utvecklat. Den sociala interaktionen 

eleverna emellan anser lärarna också vara av betydelse för utvecklingen av språk 

 

Jag kan känna, inte bara läsning utan även samtalet förvinner med sina barn, jag tycker att 

de har, många barn har sämre ordförråd.[…] de vet inte vad många ord betyder som man 

innan kände var självklara, för då satt man och pratade med de vuxna, man satt och pratade 

vi matbordet (lärare 2013-12-04). 
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8 Analys 
 
I analyskapitlet kommer resultatet att analyseras utifrån det teoretiska perspektiv som vi 

tidigare i uppsatsen valt att presentera. Analysen är indelad i tre delar.  

 

8.1 Analys av lärarnas nuvarande uppfattning kring läs- och 
skrivinlärning och dess metoder  
 

Lärarna var alla överrens om att den tidiga läs-och skrivinlärningen har en stor och 

viktig roll i elevernas kommande utveckling. Säljö (2000) skriver att det finns en 

utpekande funktion i språket och med det menas att man med ord kan förklara vad man 

menar istället för att kroppsligen visa. Säljö menar att språket är ett mycket mer 

kraftfullt redskap än vad det kroppsliga är och att kunna använda sig av språket 

underlättar då man inte behöver vara på samma fysiska plats för att förklara något för 

någon annan. Alla lärarna som intervjuades betonade vikten av att eleverna snabbt 

kommer igång med läsningen och skrivningen, därför arbetades det intensivt i början av 

elevernas skolgång med just läs-och skrivinlärningen. Säljö (2000) menar att enligt den 

sociokulturella teorin så är det när eleverna befinner sig i utvecklingszonen som de är 

mest mottagliga för handledning. Inom den sociokulturella teorin så benämns detta med 

ordet scaffolding. Precis som den intervjuade läraren berättade så är det i början en 

väldigt intensiv period när eleverna ska lära sig läsa och skriva. Säljö (2010) nämner 

även att när eleverna blir mer kunniga så kan den mest intensiva handledningen 

succesivt börja avta. Att man i början jobbar intensivt med läs- och skrivinlärningen är 

enligt Säljö (2000) något som ses positivt ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom att 

”när människan föds vill den kommunicera med omvärlden och Säljö skriver ”Att lära 

sig att kommunicera är därför att bli en sociokulturell varelse” (Säljö, 2000:88) 

 

För att eleverna ska fungera som demokratiska samhällsmedborgare så krävs det enligt 

en av lärarna att eleverna utvecklar sin läsning och skrivning redan i början av 

skolgången. Precis som Säljö (2000) skriver att enligt den sociokulturella teorin gör 

språk och kommunikation människor delaktiga i samhället. Genom att människan kan 

kommunicera så skapas det en möjlighet som gör det möjligt för människor att samspela 

med varandra i olika aktiviteter. Läraren nämnde att i dagens samhälle så krävs det 

nästan att man kan skriva eller läsa för att ta in eller delge information samt kunna 

kommunicera, dock påpekade läraren att barns ordförråd blir mer och mer 

intresseinriktat vilket kan påverka elevers förmåga att samtala. Det som Säljö skriver 

kan man även koppla till det som läraren säger om att idag är det inte endast i ämnet 

svenska som eleverna behöver kunna läsa, redan i tidig ålder behöver eleverna kunna 

läsa och skriva för att ta till sig instruktioner, till exempel information kring ett tal i 

matteboken.  Säljö (2010) menar att språk är ett redskap som förr i tiden kallades för ett 

intellektuellt- eller mentalt redskap som innefattar symboler eller tecken. Det är de 

symboler eller tecken som gör att vi människor kan kommunicera med varandra och 

hjälper oss när vi ska ta in information från skriven eller talad text. Även vilken metod 

som lärarna väljer att använda sig av kan man koppla till det som Säljö (2010) skriver. 
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De flesta av lärarna berättade att de väljer att använda sig av Phonics metoden. Phonics 

metoden innebär att man kopplar ihop bokstävernas ljud till deras utseende, fonem till 

grafem. Lärarna ansåg att det var viktigt att kunna göra den kopplingen då de flesta 

eleverna i början läser genom att ljuda ihop bokstävernas ljud. Dock betonade lärarna 

vikten av att vara flexibel och kunna alternera metoder så alla elevers behov tillgodoses. 

 

8.2 Analys av lärarnas förändrade uppfattningar kring läs- och 
skrivinlärning  

 

Något som visade sig i resultatet var att samtliga av lärarna hade ändrat sin syn på 

området läs- och skrivinlärningen. Det som dock var skillnaden var hur de hade ändrat 

sina uppfattningar. Lärarna lyfte i intervjuerna olika delar där deras syn hade ändrats 

vilket man kan förstå utifrån det sociokulturella perspektivets begrepp om språkets 

semiotiska funktion som Säljö (2000) skriver om. Lärarna hade tagit till sig och sett på 

olika situationer på olika sätt och utifrån dessa utvecklat olika antagenanden och 

värderingar vilket gör att de handlar olika. Precis som Säljö menar ger detta inte en 

ensidig bild av världen, vilket vi kunde se eftersom lärarna hade olika uppfattningar. 

  

Att ta hjälp av andra kollegor, då skärskilt äldre och erfarna, var något som vårt resultat 

visade att lärarna tycke var ett stort stöd i sitt arbete med elevers läs- och skrivinlärning. 

De ansåg att äldre kollegor hade mycket kunskap att dela med sig av. Detta går hand i 

hand med den sociokulturella teorin på lärande. ”I ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa processer helt centrala” 

(Säljö, 2000:37). Säljö (2000) tar även upp att människan lär sig ständigt i samspel med 

andra. Vikten av att då ha fungerande arbetslag, som en av läraren nämner i 

intervjuerna, blir stor eftersom lärarna kan då utbyta erfarenheter och utveckla inte både 

sig själva utan andra lärare med.    

 

 

8.3 Analys av faktorer som påverkande läs- och skrivinlärning   

 

I resultatet framgick det att en faktor som lärarna ansåg påverkade elevers läs- och 

skrivinlärning var hemmet. De påpekade att föräldrarnas syn och värderingar kring 

skolan påverkade elevernas intresse till läsning och skrivning. Detta kan förklaras 

utifrån det sociokulturella perspektivet på lärandes begrepp mediering (Säljö 2000). 

Eleverna förstår och verkar i världen för att de ska accepteras av sina medmänniskor, i 

detta fall hemmet och föräldrarna. Lärarna uttryckte att påverkan från hemmet kunde 

vara både negativt och positivt. Då föräldrarna hade en negativ inställning till skola och 

framför allt till läsning och skrivning påverkade de sina barn vilket kunde göra att de 

tappade intresset. Däremot de föräldrar som hade en positiv inställning och som rörde 

sig i textorienterade miljöer ansåg lärarna hade en stor påverkan på sina barn. Barnens 

intresse för språkets användning ökar och viljan att utveckla egna kunskaper ökade. 

Säljö (2000) menar att barnet har en vilja att utveckla kunskaper inom språk för att 

kunna kommunicera på olika sätt med omvälden. Barnen ser att fräldrarna har 
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användning för språk på olika sätt och genom samspelet och kommunikationen vilket 

gör att de kan bli accepterade av medmänniskorna.  

 

En annan faktor som påverkade enligt en lärare var elevernas ordförråd och deras 

sociala interaktion med vuxna. Hen menade att ordförrådet är styrt av intresse och fritid 

och att barnen har ett smalare ordförråd nu jämfört med förr. Hens syn stämmer väl 

överrens med den synen som det sociokulturella perspektivet har på lärandet. Säljö 

(2010) påstår att människan lär i de samspel och sociala aktiviteter som hon medverkar 

i. Även Säljö (2000) skriver om utvecklingszonen och handledning i form av 

scaffodling. Detta kan man koppla till att elever behöver sociala aktiviteter att samspela 

i och om samspelet då sker mellan ett barn och vuxna kan den vuxna fungera som 

handledare och hjälpa eleven med att utöka sitt språk och ordförråd. 
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9 Diskussion   
 

9.1 Resultatdiskussion 
 

I inledingen nämnde vi att i Lgr11 står det tydligt att skolan ska förbereda elever till att 

bli fungerande samhällsmedborgare. Vi håller med det som Skolverket skriver och 

tänker även att språk är en viktig del i identitetsutvecklingen. För att bli en fungerande 

samhällsmedborgare anser även vi att elevernas utveckling av identitet är av stor vikt.  

 

När vi började undersöka den tidiga skriv- och läsinlärningen visste vi att den var av 

stor betydelse men vi kunde nog inte förstå riktigt hur viktig den var. Lärarna vi har 

intervjuat har alla verkligen betonat hur viktig den är och vilken betydelse den spelar för 

framtida inlärning. Precis som Taube (2011) skrev och förklarade så är språket 

elevernas väg in i samhället. Som framtida samhällsmedborgare är det viktigt att kunna 

kommunicera. Lärarna beskrev precis som Taube att språket är viktig för elevernas 

framtida roll både inom skolan och som framtida samhällsmedborgare. Nyström (2002) 

berättar i sin bok att skolan ska erbjuda eleverna att skriva. Genom att skriva små 

meddelanden, texter eller bara genom fritt skrivande så ska förhoppningsvis elevernas 

intresse för läs- och skrivinlärnigen öka.  Vi har utvecklat vår egen syn under arbetets 

gång, nu kan vi relatera till det som Nyström (2002) skriver. Det är viktigt att man 

bjuder in eleverna till läs- och skrivning, detta är något som vi även har märkt hos de 

verksamma lärarna. Skriv- och läsning är verkligen något som lärarna uppmuntrar 

barnen till och vill att barnen även ska utveckla i hemmet. 

 

I den delen som handlar om metoder kom vi fram till att de lärarna som vi intervjuat till 

stor del använder samma metod. De använder sig till största del av ljudmetoden, 

ljudmetoden benämner vi i detta arbete som Phonics. Phonics metoden innebär 

kopplingen mellan fonem och grafem, bokstavsljud och bokstävernas utseende. Precis 

som Fridolfsson (2008) berättade de att inom Phonics så lägger man ner mycket tid på 

att träna bokstäverna. Alla la dock till att man måste anpassa sitt metodval efter 

elevernas behov, ibland måste man altinera sitt metodval. De lärare vi träffade berättade 

att om de behövde använda någon annan metod än Phonics så var det helordsmetoden, 

helordsmetoden benämner vi i detta arbete som Whole Language. Vi tyckte det var ett 

bra upplägg av dem, att utgå från en metod till alla elever i början för att sedan 

introducera ett alternativ för de elever som fick svårigheter. Vi hoppades från början att 

det var så det skulle se ut, allt för att lärarna ska försöka tillgodo se alla elevernas 

behov. Att Phonics var den metod som användes mest fick vi en föraning om redan när 

vi läste in oss på tidigare forskning. I Frosts (2007) avhandling kan man läsa att 

författaren i sitt resultat kommit fram till att den metod som används ute bland 

verksamma lärare är Phonics. Frost skriver att de lärare som använder sig av andra 

metoder oftast tar in bokstavsträning, en del ansåg att utan bokstavsträning så blir det 

ingen regelrätt läs- och skrivinlärning.  
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Att hemmet hade en stor betydelse hade vi haft funderingar över innan arbetet, men vi 

fick under arbetes gång en större uppfattning om i vilken utsträckning som hemmet 

hade denna betydelse. Två av lärarna som vi intervjuade tryckte verkligen på hemmet 

som en stor bidragande faktor för elevers läs- och skrivinlärning både positivt och 

negativt. De tog även upp hur viktigt det var att barn fick röra sig i textorienterade 

miljöer så som att vara med vid högläsning eller se någon i familjen läsa. Detta tar även 

Taube (2007) och Frost (2002) upp. De skriver om vikten av att barn får upptäcka och 

lära sig språket samt hitta lusten att själva lära sig det. Vi har under arbetet funderat 

över att det är viktigt att göra inlärning av språk till inbjudande och intressant för alla 

elever, men kanske ännu viktigare för de som inte får stöd från hemmet. 

 

Andra faktorer som fick betydelse var elevernas ordförråd och sociala interaktion. En av 

lärarna påpekade att hen märkte att ordförrådet hos eleverna hade blivit mer 

intresseinriktat och inte så brett. Hen såg förklaringen till detta i att den sociala 

interaktionen mellan vuxen och barn inte sker i lika stor utsträckning som förr. Vi kan 

hålla med om att ordförrådet känns mycket smalare hos många elever. Däremot har vi 

inte hittat något som påvisar att det pågrund utav samspelet mellan vuxen och barn som 

har försvunnit.  

 

9.2 Metod diskussion  
 

I studien valde vi att använda oss av hermanuistisk ansats vilket ledde oss till en 

kvalitativintervjustudie. Vi kände att en kvalitativintervjustudie skulle ge oss djupare 

och mer utförliga svar från våra intervjupersoner. Om vi istället valt att genomföra en 

kvantitativ enkätstudie tror vi att svaren hade varit mer ytliga och möjligheten att få 

djupare svar hade inte existerat. Möjligheten att ha fler informanter blir större om vi 

skulle valt att använda oss av en enkätstudie och resultatet som vi i så fall skulle 

kommit fram till hade varit mer generaliserbart. När vi endast använt oss av fyra 

informanter i vår studie anser vi att studiens resultat kan ses som bristfälligt och därför 

inte går att generalisera.  

 

9.3 Pedagogiska implikationer 

 

Studien har gett oss en större inblick i hur lärare jobbar med läs- och skrivinlärning. 

Den har fått oss att förstå vikten av den tidigare läs- och skrivinlärningsprocesserna hos 

eleverna. Studien har visat oss, precis som tidigare forskning visat, att det är viktigt att 

som lärare kunna altinera bland de olika metoder som finns för att kunna tillgodose alla 

elevers behov. Vi har även fått upp ögonen för de faktorer som påverkar elevernas 

utveckling.   

 

 

 

 

9.4 Förslag till vidare forskning 
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När vi nu har genomfört studien har vi under arbetets gång kommit in på några områden 

som vi känner att man skulle kunna utveckla och forska vidare inom. Därför har vi 

staplat upp några forskningsfrågor.   
 

 Hur stor roll har hemmets påverkan på barns läs- och skrivinlärning? 

 Hur kan skolan och hemmet sammarbeta för att skapa så bra förutsättningar som 

möjligt för barns läs- och skrivinlärning? 

 Hur stora är lärarnas kunskaper inom området läs- och skrivinlärning? 
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Bilagor 

Bilaga A, Intervjuguide 

Bakgrundsfakta:  

 Hur länge har du jobbat?  

 När studerade du? 

 Mot vilka årskurser har du jobbat? 

Frågor: 

 Vad tänker du på när du hör begreppet läs- och skrivinlärning?  

 Vilka läs- och skrivinlärnings metoder känner du till? 

 -Hur har du skaffat dig kunskaper om metoderna?   

 Vilken metod/metoder använder du dig av? 

 -Varför?  

 -Fördelar/nackdelar?  

 -Använder du samma metod till alla i klassen?  

-Altinerar du metod beroende på vilken klass du har?  

 Varför har du valt att arbeta med just denna metod?   

 -Ditt val/skolans uttalade val?  

 Vilka faktorer påverkar ditt metodval?  

 Vilka faktorer anser du påverkar elevers läs- och skrivinlärning?  

 Finns det någon/några andra metoder som du skulle kunna tänka dig att 

använda dig av?   

-Vilken/vilka?  

 Hur/eller har ditt synsätt ändrats på läs- och skrivinlärning metoder under 

dina verksamma år?  

 
 

 


