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Förord 
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samarbete. 
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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att beskriva och ge förståelse för lärares uppfattning om hur 
barn lär sig läsa och skriva. I vår bakgrund har vi använt oss av styrdokumenten. Vi har 
även använt oss av litteratur för att ta reda på vilka teorier det finns om läs och 
skrivutveckling. Vi analyserades data från ett antal lärares nulägesbeskrivningar som 
Luleå Tekniska Universitet och CMiT gjort. Därefter gjordes urvalet av de lärare som 
skulle ingå i undersökningen. Vårt urval styres av att vi såg den största variationen 
mellan lärande teorier och metoder hos lärare i år ett. Därefter genomförde vi intervjuer 
med dessa lärare. Av resultatet vi fick fram att det var en stor variation på hur lärarnas 
uppfattning av hur barn lär sig läsa och skriva.
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1 Inledning 
 
’Att skriva sig till läsning’ är ett utvecklingsarbete som CMiT (Centrum för Media och IT 
i för och grundskolan) genomför tillsammans med 24 lärare i en norrländsk kommun. 
Genom detta utvecklingsarbete vill vi beskriva och ge förståelse för lärares uppfattning 
om hur barn lär sig läsa och skriva. Med detta avser vi att ta reda på vad lärarna har för 
teorier kring lärandet och vilka metoder de använder sig av i sin undervisning. Vi 
kommer att analysera de nulägesrapporter som lärare i år ett gjort innan detta 
utvecklingsarbete startade och därefter genomföra intervjuer med berörda lärare.  
  

2 Bakgrund 
 
Detta kapitel kommer att beskriva styrdokument, vilka problem man sett ur ett historiskt 
perspektiv, lärandet, lärarens roll för lärandet samt olika metoder som används. 
 

2.1 Styrdokument 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
står att ”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”. Vidare står det att skolan ska 
arbeta efter att varje elev ska utveckla nyfikenhet och lusten att lära och även sitt eget sätt 
att lära. Det gäller att lära sig ta hänsyn till andra och visa respekt vid samarbete med 
andra. Det är även av stor vikt att kunna utveckla och vårda sitt språk. Skolan ska även 
ansvara för att varje elev efter de genomgått grundskolan behärskar det svenska språket 
och att kunna lyssna och läsa aktivt (Lpo94, s. 9). 
 
Mål att uppnå i grundskolan är bland annat att eleven ”behärskar det svenska språket och 
kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo94, s. 9). 
 
Riktlinjer är att alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god 
miljö för utveckling och lärande. Med det menas att läraren skall utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka elevernas vilja att lära 
och elevens tillit till den egna förmågan ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa 
och använda olika uttrycksmedel. Det innebär att läraren måste vara väldigt flexibel för 
att kunna möta varje enskild elev. I Lpo94 står även att läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleverna ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
även stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Eleven ska uppleva att den 
kunskap de får är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen gör att de går 
framåt (Lpo94). 
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I den kommunen vi genomförde vår studie framgår av Barn och utbildningsplan 2005 – 
2006. Att språket är nyckeln för att nå social kompetens och lärande. Språkutveckling har 
därför en framträdande rollen i verksamheten. Förskolorna arbetar med att utveckla barns 
språk, detta fortsätter sedan i alla skolformer. I kommunen genomförs årligen ett lästest 
för skolår 3. Man följer upp provresultatet i utvecklingssamtal (minst två per år) där 
elever, föräldrar och personal från skolan närvarar vid och vidare gör man ett 
åtgärdsprogram individuellt för varje elev. Av denna text framgår att kommunens 
ambitioner är att alla elever så tidigt som möjligt ska klara av att läsa och skriva. Man 
testar elevernas kunskaper i skolår tre för att se vilka elever som behöver ytterligare stöd i 
undervisningen för att så många elever som möjligt ska klara av sitt skolarbete. Den 
språkliga utvecklingen hos eleverna prioriteras eftersom man anser att detta i slutändan 
kommer att ge ett gott resultat.  
 

2.2 Historia 
 
Att lära sig läsa och skriva är en av de mest grundläggande kompetenser för ett barns 
utveckling i skolan och resa mot vuxenlivet. De allra flesta barn lär sig läsa och skriva 
men det är dock flera som inte klarar av nå upp till de nationella målen (Myndigheten för 
skolutveckling 2003). 
 
I ett pressmeddelande 2003-04-08 skolverket gjort visar en studie som PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study) genomfört visar det sig att Svenska 
fjärdeklassare är ledande i läsning av sammanlagt 35 länder som deltagit i 
undersökningen. Resultatet från den här undersökningen visar på att elever i klass 3 har 
sämre läsförståelse än för 10 år sedan. En förklaring till varför det förhåller sig på det 
sättet menar rapporten på är att eleverna ägnar mindre tid till att läsa på sin fritid. Påpekas 
bör att man inte tagit upp alla faktorer i tolkningen av resultatet som exempelvis större 
årskullar, skolans minskade resurser eller elevernas datoranvändning. URL: 
(http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/1237) 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att inte fullt fem procent av personer 
mellan 20 – 25 år har fullgod läs- och skrivförmåga. Detta har fått till följd att dessa 
människor har svårare att skaffa sig arbete. Omständigheterna att en elev av tio har 
problem att läsa och skriva och att var femte har ett annat modersmål än svenska säger att 
det behövs en utveckling inom området, säkert också förändring (Berg & Scherp, 2003). 
 
Andersson (1986) har under historisk tid kunnat se återkommande brister i läs- och skriv 
färdigheter hos elever. Runt 1930-talet uppmärksammades brister i handskrivning och 
rättstavning hos elever. Detta medförde att det förnyade dåtidens stavningsreform vilket 
även resulterade i att man förlängde den obligatoriska undervisningen. I slutet av 1950-
talet kunde det konstateras en tillbakagång av elevernas stavningsförmåga med hjälp av 
ett nytt standardprov som infördes. Det ansågs vara förändringar i samhället och i 
undervisningen som var orsaken till bristerna. Vilka krav på stavning som skulle ställas 
blev återigen aktuell. I början på 1970-talet uppmärksammades åter igen bristande 

http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/1237
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basfärdigheter i att läsa och skriva hos elever i grundskolan. Bristerna i läs- och 
skrivförmåga fanns även under den här tiden hos vissa gymnasie- och universitetselever. 
 
I dagsläget ställs det höga krav i samhället på förmågan att kunna använda tryckt och 
skriven information. Det som på 1970-talet sågs räcka som ’funktionella läsfärdigheter’ 
till exempel att kunna fylla i enkla blanketter och liknande praktiska läs- och 
skrivuppgifter anses i dagsläget inte nå upp till vuxenlivets krav. För att en medborgare 
idag ska kunna leva på ett fullvärdigt sätt ställs kraven på läs- och skrivförmåga högre i 
dag, både när det gäller arbetslivet och i privatlivet. Det är inte ovanligt att vuxna kan 
återuppleva sina egna brister när de blivit föräldrar gällande grundläggande 
läsfärdigheter. När barnen börjar skolan finns farhågor om att de kommer att uppleva 
liknande problem som föräldern/föräldrarna minns från sin egen skoltid. Föräldrar som 
har läs- och skrivproblem känner också sin otillräckliga duglighet att stödja sina barn 
med läxläsning och hemuppgifter (Myndigheten för skolutveckling 2003). 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att i dagens samhälle är kraven att kunna 
läsa och förstå tryckt och skriven information, både i arbetslivet och i privatlivet. Det 
ställs allt högre krav för att kunna leva på ett fullvärdigt sätt i samhället. En förklaring 
kan vara att lärare använder olika metoder i sin undervisning som leder till olika resultat i 
läs- och skrivutvecklingen hos eleverna. Metoder som har fungerat bra under 1930- talet 
kan visa sig inte vara tillräckliga under 2000- talet på grund av de förändrande kraven 
som ställs på elevens läs- och skrivförmåga. 
 
Vår svenska skola är resultatet av ett historiskt skeende. Den utveckling som sker kan 
ibland verka förvirrande men det är viktigt att förstå att det handlar om en process utan 
egentlig början eller slut. Vad är det då som gör att utvecklingen förändras utan att hitta 
det optimala sättet att jobba med pedagogik? Svedberg & Zaar (2003) menar att: 
 

’Kunskapen’ förändras oavbrutet, och genom historien kan man följa vad som rensas 
bort, vad som tillförs och vad som förblir. På samma sätt förändras undervisnings 
metoden när samhället, ideologier, människor (bland dem lärare och elever) 
förändras (Svedberg & Zaar, 2003, s. 44). 

 
Redan på Platons tid (427-347 f.Kr) förstod man att människan är olika och det gör att de 
metoder man använder passar olika vid olika tider i livet. I Stenmo (1994, s.61) står att 
läsa: ”Enligt Platon är människan olika och har olika förutsättningar.” Det här innebär att 
de metoder som används inom pedagogiken inte alltid går hand i hand med den 
utveckling som sker i samhället. 
 

2.3 Det behavioristiska, kognitiva och det sociokulturella lärandet 
 
Behaviorismen: 
 
I enlighet med behavioristisk teori är kunskap något som är objektivt och kvantitativt 
eftersom det ligger utanför individen. Lärandet hos en människa anses som någonting 
som är progressivt betingat genom stimulus som leder till en respons. För att klargöra vad 
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som menas skriver Skinner: ”Processen fram till att bli kompetent på ett område måste 
delas in i ett stort antal små steg. --- Genom att göra varje steg så kort som möjligt kan 
förstärkningen ske maximalt ofta medan de negativa konsekvenserna av att göra fel 
reduceras till ett minimum” (Skinner, i Dysthe 2003, s.35). Som Dysthe (ibid) 
sammanfattar i följande punkter enligt Shephard (2000). 
 

1. Lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras. 
2. Inlärningen måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 
3. Överförningen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 
4. Man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare. 
5. Motivationen är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många 

små steg.  
 
Kognitivismen: 
 
Piaget menade att lärandet kan definieras i tre huvudbegrepp. Representation som menas 
med att en förändring sker i människans inre. Alltså en mental process hos människan 
som beror på något som sker i människans yttre miljö genom en förändring. Förändringen 
som Piaget talar om kan vara exempelvis vara att hitta nya användningsområden för en 
sak som tidigare trotts bara går att använda på ett sätt. Det här menade Piaget är en 
inlärning som ger upphov till en inre representation och är styrt av olika scheman. Till att 
börja med ansåg Piaget att det finns ett Sensori - motoriskt schema som är mest tydligt 
under människans två första levnadsår. Här ställs barnets behov i förhållande till sinnen 
så som syn, hörsel och känsel mm. Det här resulterar i en reaktion hos barnet som är 
automatiskt betingat exempelvis om ett barn är hungrigt så gråter det tills det får mat. Ett 
annat schema som Piaget tar upp är det kognitiva vilket innebär att det till skillnad från 
det sensori – motoriska inte är automatiskt betingat utan lägger sig på ett högre plan i 
tankeprocessen. Med det kognitiva schemat menade Piaget att barnet först tänker igenom 
en sak innan det agerar. Exempelvis kokplattan i köket är varm och om jag lägger min 
hand på plattan så bränner jag mig. För att inte bränna mig lägger jag följaktligen inte 
min hand på plattan. Med det här menade Piaget är den process som gör att människan 
mentalt anpassar sig efter inre scheman (Sensori-motorisk, Kognitiv) och som leder till 
en utvecklingsprocess. Piaget ansåg vidare att denna utvecklingsprocess måste delas upp i 
två olika delprocesser. Den första delprocessen kallade Piaget för en ’assimilation’ som 
han formulerar som ”Nya intryck anpassas till de scheman barnet redan har” (Imsen, 
2000, s.105) och är synonymt med behaviorismen då det i en ny situation används 
gammal beprövad kunskap. Den andra delprocessen kallade Piaget för en 
’ackommodationsprocess’ där människan vid en ny situation ändrar sin uppfattning. Den 
här processen menade Piaget är just den som leder till en utveckling hos individen. 
Vidare ansåg Piaget att motivation är själva drivkraften bakom inlärningsprocessen, och 
det är själva ackommodationsprocessen som är den bakomliggande förklaringen till att 
motivera människan att utvecklas (ibid s.102ff). Inom kognitivismen stegras den lärande 
utvecklingen från enkla till successivt svårare lärandeprocesser. Vikten av att den lärande 
är aktiv i läroprocessen framhålls och där den enskilde individens 
problemlösningsmetoder och inlärningsstrategier uppmärksammas. I pedagogiska 
sammanhang läggs stor vikt på om eleverna kan använda de strategier som behövs för att 
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lösa problem inom olika  ämnen. Att uppmärksamma kunskapsprocessen snarare än 
kunskapen som en färdig produkt framhålls vara central. Dyste (2003).  
 
 
 
 
Sociokulturell teori: 
 
Vygotskij menade att en människas utveckling inte bara består i en process utan i ett 
flertal olika. Han ansåg att en människas biologiska utveckling tillsammans med de 
sociala förhållandena människan har skapar en ’sociobiologisk’ stomme som senare 
ligger till grund för den fortsatta utvecklingen (Imsen, 2000, s.184). Vygotskij menade att 
vi lär oss tillsammans och att vi kan ge och få kunskap av varandra. Det innebär att det 
jag inte vet kanske någon annan har kunskap om. Vygotskij ansåg att språket är ett viktigt 
verktyg därför att människan är en verktygsmakare. Det menas med att det jag inte har i 
huvudet har jag i verktygen Strandberg (2005). Vi tolkar detta som att då jag inte har 
kunskap inom ett område exempelvis datorer kan jag genom verktyget (språket) skaffa 
mig de kunskaper som behövs. Det centrala kunskapselementet i den sociokulturella 
inlärningsteorin sker genom deltagande och samspel mellan människor. Det 
sociokulturella perspektivet betonar även att det är motivationen som finns kopplade till 
samhället som är en viktig del i ett lärande perspektiv. Lärandet sker i sociala och inte i 
första hand genom individuella processer. Mot bakgrund av det blir kommunikationen 
betydelsefull del i kunskapsprocessen. Det blir viktigt för skolan att lyckas skapa goda 
miljöer för lärande där lärandet värdesätts som en social företeelse för alla och inte 
ensidigt uppmärksamma den enskilde eleven eller läraren frikopplad från det sociala 
sammanhanget. Dyste (2003). 
 

2.4 Lärarens roll för lärandet 
 
I Danell (2003) framgår att man redan i 1946 års skolkommission betonade att läraren var 
den viktigaste faktorn i skolans liv och hade stor betydelse för skolans utveckling. 
Läraren kunde rimligen ges stor yrkesfrihet och utövande i skolor med demokratiska 
intentioner. 
 

Huvudansvaret för skolans utveckling åvilar ”läraren”. Han är den viktigaste 
faktorn i skolans liv. På hans kvalifikationer, lämplighet för sitt uppdrag och 
intresse för sitt yrke beror skolarbetets framgång (Danell, 2003, s.12). 

 
Carlgren (1999) menade att läraren har en stor roll i elevens språkliga utveckling. Men 
det är många andra aspekter som måste tas i beräkning för elevernas förmåga att utveckla 
sitt språk. En av dessa aspekter är vilken miljö som själva lärandet sker i. Andra aspekter 
är elevernas uppväxtförhållande och sociala miljö i hemmet, sociokulturella förhållande 
samt vilken social miljö, kultur och tradition som arbetslaget där läraren ingår i befinner 
sig. I denna studie uppmärksammas den tradition och kultur där lärarens teorier och val 
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av metoder är styrande för undervisningens utformning. ”Educational change depends on 
what teachers do and think it’s as simple and as complex as that.” (Fullan, 2001, s.115).  
 

2.5 Teorier om läsning och skrivning 
 
Det finns många olika sätt att lära sig läsa och skriva, ett sätt är att använda sig av det 
syntetiska inlärningsmetoden. Den går ut på att börja från fonem (ljud) sedan blir det 
bokstäver och att man med hjälp av detta bildar ord som blir satser och sedan text. Den 
kallas även för ljudmetoden. Man ut går från delarna till helheten. Olika metoder som hör 
delvis eller helt till syntetisk inlärning är exempelvis Montessorimetoden (Ejeman & 
Molloy, 1997). I Myndigheten för skolutvecklingens forskningsrapport har det visats sig 
att de flesta forskare idag anser att man både kan och bör använda både syntetiska och 
analytiska inlärningsmetoder. Det viktiga är att utveckla en språklig medvetenhet där 
barnen också förstår reglerna för hur språket och skriften är uppbyggda. Ibland kan det 
hända att vissa barn inte behöver någon skärskild metod för detta. De lär sig att ’knäcka 
koden’ utan speciella metoder, men många behöver en variation av metoder för att 
”knäcka koden”. För vissa barn krävs en hel del strukturerade övningar av olika slag för 
att uppnå samma resultat.  
 
Analytiska inlärningsmetoden utgår ifrån textens helhet som blir satser som sedan blir 
ord, dessa bryts sedan ner till bokstäver och sist ljud. Den kallas även för 
helordsmetoden. Det innebär att man har ett holistiskt synsätt när man utgår ifrån 
helheten till mindre bitar (Ejeman & Molloy, 1997). För att kunna bli en duktig läsare 
och skrivare måste man själv utveckla en avkodningsteknik och bli snabb och säker på att 
känna igen bokstävernas form. Det gäller även att kunna förknippa med vilket språkligt 
ljud det hör samman med samt att känna igen bokstavskombinationer och ord utan att 
behöva ljuda dem. Vidare är det viktigt att känna igen ord som inte stavas ljudenligt och 
på ett säkert sätt kunna sätta ihop dessa så att de bildar meningsfulla helheter, meningar 
och texter (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 

2.5.1 Reading Recovery 
 
Metoden har utarbetats av Marie M Clay. Hon hävdar att tidig intensiv lästräning 
individuell undervisning är det som ger det bästa resultatet för en elev som är i behov av 
stöd med sin lästräning. Det är ytterst viktigt att det sätts in extra stöd så tidigt som 
möjligt innan eleven ser sig själv som dålig läsare. De som använder sig av Reading 
Recovery förlitar sig gärna på olika resurser i form av antalet pedagoger och 
föräldramedverkan. Ibland kan dessa resurser vara svåra att uppfylla då det inte alltid 
finns möjlighet att tillgå till flera pedagoger och även måste det betraktas att det inte 
alltid finns den föräldramedverkan som skulle vara önskvärd. Reading Recovery går ut på 
att eleven varje dag läser c:a 30 minuter under en period som varierar mellan 12-20 
veckor. Detta för att läsningen ska komma framåt. Det är de starka sidor som eleven har 
som undervisningen bygger på. Det är viktigt att eleven känner att hon/han växer varje 
dag och att undervisningen är rolig och lustfylld. Föräldrarnas medverkan är ovärderlig 
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under denna intensiva träning och eleven har läxa varje dag. Ett kontrakt får skrivas på 
där föräldrarna förbinder sig att samarbeta och att barnet inte bör ha någon frånvaro under 
dessa veckor (Lundmark, 2000). 
 
Dessa moment ingår i Reading Recovery: läraren läser för eleverna några välkända 
böcker. Läxor läses sedan upp inför klassen där det även ingår ett meningspussel. 
Laborationer utförs med bokstäver och ord. På Nya Zeeland används magnet bokstäver 
på små whiteboardtavlor med magnetfunktion. Under laborationen med ord förflyttar 
man sig alltid och byter ställning, så att eleven får röra på sig. Sedan skrivs en eller flera 
meningar. Eleven skriver först i en stor olinjerad skrivbok på ena sidan och läraren 
hjälper eleven genom att på andra sidan skriva de ord eller bokstäver som eleven frågar 
efter. Radergummi får inte användas utan det sätts över en förklistrad vit lapp över felet. 
Det hela går ut på att eleverna inte ska behöva lägga ner energi på att sudda. Sedan 
skriver läraren meningar helt rätt på en lång remsa som klipps isär till ett meningspussel. 
Eleven lägger meningen rätt och läser den. Detta meningspussel blir läxa till nästa dag 
och består av att kunna lägga och läsa meningen. Sedan diskuteras det över hur många 
ord det är. Ny bok introduceras för att bli läxa till nästa dag. Eleven får välja sin bok 
bland böcker på rätt svårighetsnivå. Läraren och eleverna pratar om bilderna, tittar på 
svåra ord i texten, för att eleven ska få en bra och viktig förförståelse för bokens text. 
Därefter läser eleven boken med stöd och hjälp av läraren. 
 

2.5.2 LTG-metoden  
 
Läsning på talets grund metoden (LTG) introducerades av Ulrika Leimar som var 
inspirerad av Freinet, en fransk pedagog. Leimar började i mitten av 1960-talet fundera 
på hur hon skulle undervisa i läsning och skrivning, vilket resulterade i boken Läsning på 
talets grund som utkom första gången 1974. Leimar tycker att det är viktigt att barnen får 
lära sig ord som de själva kan förknippa med deras verklighet. Eleverna får lära sig 
samarbete med andra elever i grupper men även att kunna arbeta individuellt med de 
texter/ ord de lärt sig Leimar (1981). 
 
Nedan är en sammanfattning kring hur man arbetar med LTG enligt Leimar (1981, s. 81 -
102). 
  
De fem faserna i LTG-metoden. 
 

1. Samtalsfas 
2. Dikteringsfas 
3. Laborationsfas 
4. Återläsningsfas 
5. Efterbehandlingsfas 

 
Faserna 1-3 sker i grupp medan fas 4-5 är individualiserade. Samtalsfasen är en 
grundläggande fas i LTG- metoden. Eleven blir i denna fas medveten om sina egna 
tankar och får på så sätt lättare att uttrycka de i ord. Samtalen förs i små grupper och 
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handlar om gemensamma upplevelser och iakttagelser. Detta syftar till att locka fram ett 
textmaterial för eleverna som de känner igen. Med hjälp av detta textmaterial får eleverna 
göra jämförelser mellan det fonetiska (uttal) och det grafematiska systemet (skriven text). 
I dikteringsfasen går läraren igenom vilka fraser som ska användas och denne skriver upp 
dessa på ett blädderblock medan barnen får ljuda fraserna. Då meningarna är färdiga får 
barnen uttala dessa med naturlig intonation. Det är just intonationen som är viktig för 
själva språkprocessen. Laborationsfasen går ut på att till en början får ett barn föra med 
fingret efter texten medan de andra barnen läser. Därefter får barnen till uppgift av 
pedagogen att hitta en viss bokstav, ett ord eller en hel mening i texten. Vanligtvis dagen 
efter eller några dagar efter det att laborationsfasen är färdig inleds sedan 
återläsningsfasen. Här får alla elever ett arbetsblad och en efter en får eleverna läsa vad 
som står skrivet i texten tillsammans med läraren. De ord som eleven klarar av att läsa 
markeras. Direkt efter återläsningsfasen börjar efterbehandlingsfasen. Här får eleverna 
skriva de ord de klarat av på ett kort som sedan placeras i en ordsamlingslåda, vilket är en 
form av kartotek. När eleven har fått ett visst antal kort i sin ordsamlingslåda får eleven 
till uppgift att lägga ihop korten till olika meningar. 
 

2.5.3 Montessori 
 
Enligt Hanson (1994) levde Maria Montessori under åren 1870 till 1952. Hon utvecklade 
en metod som hjälpte handikappade och förståndshandikappade barn till stora 
intellektuella framsteg. Hennes pedagogik bygger på att barnet alltid är i centrum och att 
varje enskilt barns behov tillfredställs. Inom Montessoripedagogiken används konkret 
material viket möjliggör att barnen kan arbeta med arbetsområden som anses svåra för 
deras ålder. ”Maria Montessori vill med sin pedagogik vara en hjälp och ett stöd för 
barnet att bli oberoende och självständig individ” (Hanson, 1994, s.16). 
 
Det finns utarbetat Montessorimaterial för sinnesträning, läsning, skrivning, räkning, 
geografi, historia, musik, teckning och målning. Det är stor vikt nerlagd på att det ska 
vara bra kvalité på de material som är fram taget. Det första som lärs ut inom Montessori 
är att läsa och sedan kommer skrivningen. Enligt Hanson (1994) väljer barnen oftast 
läsning före skrivning.  
 
Att arbeta med den här modellen innebär att det ställs krav på lärarens ämneskunskaper 
och förmåga att kunna strukturera arbetet till eleverna. Det första som möter en besökare 
till en Montessoriklass är att det råder en stor aktivitet bland eleverna. Varje elev arbetar 
med det material som är framtaget. Skulle det vara så att en elev inte klarar av en uppgift 
är tanken att den eleven ska ta hjälp av en elev som redan klarat av uppgiften. Den här 
pedagogiska modellen ställer höga krav på elevernas förmåga till självständigt arbete då 
eleverna har stor frihet att forma sin egen arbetsgång. Allt i klassrummet är i princip 
anpassat för eleverna, det är elevernas skola (Svedberg & Zaar, 2003). 
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2.5.4 Bornholmsmodellen 
 
Bornholmsmodellen är en modell som går att använda för barn som hamnat i riskgruppen 
när det gäller läs- och skrivutvecklingen. Enligt Häggström (2006) bygger 
Bornholmsmodellen på att stimulera barnens språkliga medvetenhet med hjälp av 
språklekar. Det finns nu utvecklat ett komplett material som gör det lättare att använda 
det språkprogram som Bornholmsmodellen står för. Detta program är utvecklat för att 
användas under åtta månader. Med denna modell är det väldigt viktigt att barnen känner 
att det är roligt att leka med språket och att det samtidigt ska kännas lustfyllt. Modellen 
strävar efter att ingen får känna sig misslyckad eller tappa sitt självförtroende. Därför 
anses det nödvändigt att uppmuntra och stärka självförtroendet för de barn som har 
språksvårigheter. Enligt Häggström (2006) är Bornholmsmodellen väldigt utbredd runt 
om i landet och då även i svenskspråkiga Finland och i andra svenska utlandsskolor. För 
att kunna förklara modellen enkelt kan den beskrivas i form av en tratt. Modellen utgår 
från helheten i språket och allt eftersom tratten smalnar av kommer det svåråtkomliga 
fonemen att komma ut. När språklekarna passerat genom tratten behärskar många barn att 
göra enklare analyser av två- och treljudsord. Barnen kan även sammanföra fonem till ett 
ord. Språklekar som ingår i Bornholmsmodellen delas in i fem grupper där de i den så 
kallade tratten först fylls på med lyssnande lekar sedan följer rim och ramsor, meningar 
och ord, stavelser och sist ut ur tratten kommer fonem.  
 
Lyssnande lekar innebär att barnen får lyssna på saker som de normalt hör i sin vardag. 
Det kan vara vinden som låter eller ljud från ett närliggande rum. Detta för att barnen ska 
öva sig att koncentrera sig på ljud som inte är språkljud. För att få en variation för barnen 
får de vara med och skapa ljud själva som kamraterna ska gissa vad det är som låter. 
Sedan kommer rim och ramsor som går ut på att få rytmen att utvecklas i barnens kroppar 
och på så sätt uppmärksamma språkets struktur. Det hela startar med enkla klapp på knä 
eller med bara händerna samtidigt som ramsan uppläses. Dessa lekar leks under hela 
åttamånadersperioden. Den tredje gruppen är meningar och ord. Även denna grupp leks 
under hela åttamånadersperioden. Här leks det med ord för att få barnen uppmärksamma 
på exempelvis två ord får en annan betydelse. Exempelvis sol och ros bildar solros. Sedan 
kommer man till stavelser. Här börjar man göra barnet observant på att ord kan delas upp 
i stavelser. Till exempel lägger man ut markörer för att kunna räkna antal stavelser i sitt 
namn. Ett exempel på detta är Ing-e-la. Detta innebär att Ingela har tre stavelser medan 
Sa-ra har två. Det sista som kommer ut ur tratten är fonem och enligt Häggström (2006) 
är det viktigt att gå långsamt fram därför att barn som haft det lätt med tidigare språklekar 
kan helt plötsligt tycka att det är väldigt svårt att lyssna efter fonem. Det innebär att 
svårighetsgraden måste öka i det tempo barnet klarar av. För mer information om 
Bornholmsmodellen kan man gå in på hemsidan www.bornholmsmodellen.se 
 

http://www.bornholmsmodellen.se
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2.5.5 Big Book 
 
Big Book är en beteckning som omfattar olika metoder som beskrivs nedan. När man 
arbetar med Big Book är en stor bok (varav namnet) i centrum för det eleverna ska arbeta 
med. Det underlättar för eleverna att följa med när läraren läser i boken. Efter det att man 
gemensamt läst boken pratar man om vad boken handlar om vilket är ett återberättande 
av bokens innehåll. På så sätt repeteras innehållet i boken vilket innebär att eleverna får 
ytterligare möjlighet att lägga handlingen på minnet. De moment som ingår när man 
arbetar med ’Big Book’ modellen är att man börjar med att arbeta med högläsning. 
Därefter övergår man till en gemensam läsning i klassen. Sedan får varje elev läsa enskilt 
på det stycke eller del som tidigare tagit upp i högläsningsfasen. Eleverna får sedan i 
uppgift att återberätta vad de läst om för att sedan kunna diskutera innehållet. Därefter 
låter man eleverna göra ett rollspel av själva berättelsen och barnen ges möjlighet till att 
klä ut sig och agera inför antingen den egna klassen eller skolan/föräldrar. Slutligen får 
eleverna möjlighet att skapa ett eget bildarbete kring den berättelse man arbetat med. 
 

Big Books som stöd i läsinlärning och läsutveckling är en grundligt analyserad och 
vältestad mycket vanlig modell i många länder. Böckernas stora format ger möjlighet 
till arbete med läsinlärning och språkutveckling i grupp, där barnen delar med sig av 
sina olika kunskaper till varandra. 
(http://www.skolverket.se/content/1/c4/11/88/handledkursplan.pdf s.8) 

 

2.5.6 Trulle 

 
I Trulle använder man sig av en högläsningsbok där det är 28 sagor. Trulle är ett 
skogstroll som tillsammans med Trullsa och det lilla djuret Rim-Tim inspirerar barnen i 
deras språkträning. Varje saga behandlar en av de 28 bokstäverna i alfabetet. 
Berättelserna är fristående och kan då läsas i vilken ordning man vill. Detta för att man 
kan ha en mysig högläsningsstund med barnen. Det finns ett utbrett arbetsmaterial kring 
Trulle som är framtaget som ett läromedel och skapad av författarna Bryntse & Palmqvist 
(1999). 
 

2.5.7 Kiwimodellen 
 
Don Holdaway utvecklade Kiwimodellen på Nya Zeeland, den kallas även Big Book 
metoden (Storboksmetoden). Kiwimodellen bygger på den analytiska 
inlärningsprincipen. Det innebär att metoden utgår ifrån helheten. Med helheten menas 
med att man börjar med texter som blir till satser som därefter blir till ord och slutligen 
bokstäver. Poängen med detta är att skapa en kognitiv förståelse för hur helheten är innan 
det bryts ner det i dess beståndsdelar. Kiwimodellen kan skapa roliga läsupplevelser för 
barnen och lärarna. Utifrån modellen arbetas det med stora och små böcker som gör att 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/11/88/handledkursplan.pdfs.8
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barnens erfarenhet tas till vara. Arbetet uppdelas i tre faser: upptäckar-, utforskar- och 
självständighets fasen.  
 

3 Syfte 
Syftet är att beskriva och ge förståelse för lärares uppfattningar om hur barn lär sig läsa 
och skriva. 
 

4 Metod 
 
I ett första steg analyserades data från ett antal lärares nulägesbeskrivningar som Luleå 
Tekniska Universitet och CMiT gjort med lärare från en kommun i Norrbotten.  
 
Efter det att vi läst nulägesbeskrivningarna var för sig har vi sedan kommit överens om 
vilket urval av lärare som ska ingå i undersökningen. Det som styrde vårt urval var att vi 
såg den största variationen mellan lärande teorier och metoder hos de lärare som arbetade 
i år ett. Det betyder att dessa lärare från år ett har enligt nulägesbeskrivningarna haft olika 
pedagogiska teorier om lärande och metoder. Ingen pedagog från urvalet har arbetat på 
precis samma sätt. Därför har intervjufrågornas utformning skett individuellt med stöd 
från de nulägesbeskrivningar de skrivit. Vi har valt att endast behandla de teorier om 
lärande samt vilka metoder som de lärare vi intervjuat använt sig av. Vi har tillsammans 
personligt uppsökt de lärare vi valt ut och berättat om att vi är intresserade av att den 
intervjuade beskriver hur barn lär sig läsa och skriva. Det vill säga att vi är intresserade 
av den intervjuades tankar om lärande och metoder som gör att barn lär sig läsa och 
skriva. Vid besökstillfället har vi lovat våra intervjuade att de intervjuades identiteter 
kommer att hanteras konfidentiellt och forskningsetiskt. Innan intervjuerna utfördes har 
vi visat vilka frågor som kommer att behandlas och därefter har vi bokat tid för själva 
intervjun. Vi är medvetna om att det finns andra läs och skriv inlärningsmetoder som 
exempelvis Wittingmetoden. 
  

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 
 
Kvale (1997) säger att en intervju skiljer sig mot en daglig kommunikation s.k. 
vardagsprat då själva tanken bakom intervjun är att samla information kring ett speciellt 
område. Vidare menar Kvale att den kvalitativa forskningsintervjun har avfärdats i vissa 
tillfällen för att vara ett ovetenskapligt tillvägagångssätt. Samtidigt ska det vara i åtanke 
att intervjun som sådan inte är en vetenskaplig metod utan det är det system och den 
metod som avser den vetenskapliga principen. Om man använder sig av den kvalitativa 
forskningsintervjun eller inte är det således beroende på vilken definition av 
vetenskapligt arbete som är aktuellt för forskningen. Kvale påpekar vidare att den 
kvalitativa forskningsintervjun som metod har fördelen att vara episkt känslig men även 
vara kraftfull. Med detta menar han att det är ett bra sätt att fånga erfarenheter ur 
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undersökningspersonernas vardagsliv. Dock bör man tänka på, menar Kvale, att det kan 
vara känsligt för de intervjuades situation.  
 
Enligt Danell (2003) är det viktigt att inta rollen som aktiv lyssnare och med hjälp av 
följdfrågor och andra kommentarer uppmuntra intervjupersonen att utveckla och klargöra 
sin uppfattning. Han anser även att det är av stor vikt att klargöra att den som intervjuar 
är intresserad av vilka uppfattningar som den intervjuade har. Detta tolkar vi som väldigt 
viktigt. Med det menar vi att om den som intervjuar inte är intresserad, speglar detta av 
sig i det resultat man slutligen får.  
 

4.2 Genomförande 
 
Vid samtliga intervjutillfällen har vi valt att närvara båda två då det har varit lättare att 
komplettera varandra med olika frågor till den intervjuade. En annan anledning var att vi 
lättare kunde använda oss av följdfrågor. Vi har vid samtliga intervjutillfällen använt oss 
av en bandspelare som enligt Svennig (1997, s.123) är ett måste för djupintervjuer. 
Eftersom det ger den som intervjuar stor möjlighet att koncentrera sig på själva intervjun. 
Samtliga intervjuer har skett i samtalsrum belägna på de skolor där de intervjuade arbetar. 
Detta för att miljön ska kännas behaglig och avslappnande för de vi intervjuat.  
 

Den personliga intervjun är något av en sinnebild för akademiska 
surveyundersökningar. Det finns många kvaliteter i en sådan undersökning. Genom 
den personliga kontakten med intervjupersonen, får forskaren en god referens till 
svaren. I en enkätundersökning missar man kroppsspråk och annat som kan 
förmedlas av sinnena. (Svenning, 1997, s.113) 

 
 
För att redovisa resultatet av de kvalitativa intervjuerna vi gjort och kunna presentera 
detta på ett överskådligt sätt har vi använt två av Kvales metoder för intervjuanalys. Vi 
har lagt fokus på meningskoncentrering och även meningskategorisering. Detta innebär 
att ur intervjuerna har vi tagit meningar som vi koncentrerat och tagit kärnan ur dessa, för 
att sedan kunna kategorisera i vilka teorier om lärande och vilka metoder lärarna använt. 
För att få en djupare förståelse för och ta del i de intervjuades olika erfarenheter anser vi 
att den kvalitativa intervjun är till gagn för vårt syfte. Metoden är lämplig för att fånga 
hur de intervjuades arbetssituation ser ut i verkligheten. Nedan redovisar vi de två 
punkterna vi använt oss av. 
 
Meningskoncentrering betyder att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 
formuleras om för att bli kortare uttalanden. Det här innebär att större intervjutexter 
reduceras till kortare formuleringar Kvale (1997). 
 
Meningskategorisering innebär att de meningar som använts har sedan lagt under olika 
kategorier. Det här innebär att man får struktur och reducering av materialet Kvale 
(1997).            
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4.3 Undersökningsgrupp 
 
Efter det att vi varit i kontakt med CMiT fick vi tillstånd av de 24 berörda lärarna att läsa 
deras nulägesbeskrivningar som de har fått skriva våren 2006. Vi har begränsat oss till att 
bara intervjua lärare från år ett. Detta urval gjorde vi för att vi kunde utläsa i 
nulägesbeskrivningarna att de metoder som lärarna använde var markant skilda från 
varandra. 
 
Av de sju tilltänkta intervjuerna var samtliga kvinnor som arbetat som pedagoger i 
kommunen mellan 13 och 31 år, dock har vi ett bortfall varefter resultatet baseras på sex 
intervjuer.  

4.4 Bearbetning av data 
 
Då intervjuerna var klara har vi delat upp bandinspelningarna mellan oss varefter vi var 
för sig skrivit ner det som sades. Därefter sammanställde vi resultatet som de intervjuade 
berättat under intervjutillfället kring den syn de har på läs- och skrivinlärning samt vilka 
metoder de använder sig av. Av sammanställningen gjordes sedan en 
meningskoncentrering och meningskategorisering. Danell (2003) menar att avsikten med 
detta är att ge läsaren en inblick om hur man som forskare använder genuina texter vilka 
man kondenserar och sammanfogar i löpande text. ”All analys går ut på att hitta mönster. 
’Sortera’ är ett av nyckelorden, även inom den kvalitativa forskningen.” (Svenning, 1997, 
s. 152). Därefter analyserade vi de framtagna mönstren och har gett egna kommentar till 
detta. 
 

5 Resultat 

5.1 Sammanställning av intervjuer 
 
Nedan redovisas resultatet av de nulägesbeskrivningar och intervjuer vi gjort där vi 
använt meningskoncentrering och meningskategorisering.  

5.1.1 Lärare A. 
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: Jag lägger stor vikt vid samtal, upplevelser och elevmedverkan. Att inlärning 
sker genom gemensamma upplevelser och att utbyta tankar och idéer. Det är väldigt 
viktigt att det är lekfullt med tanke på att träna grunden för läsning och skrivning. 
Specifikt för läs- och skrivinlärning så jobbar jag utifrån helheten, förståelsen är viktig. 
Jag tror att drivet med läsning och skrivning kommer när eleverna vill och känner 
meningsfullheten med att skriva. Vi som pedagoger måste hela tiden på olika sätt utsätta 
eleverna för olika metoder, det finns inget universalsätt. Det är viktigt att elever upplever 
att de kan läsa och tycker att det är roligt. 
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Metod: Vi jobbar timplanelöst och har gruppgenomgångar blandat med egen planering 
och grupparbeten. Teman vävs in i verksamheten några gånger per termin. I 
förskoleklassen jobbar vi läsförberedande med Trulle som arbetsmaterial, 
storbildsböcker, friskrivning, ordbilder, ljudanalys, grupp - individuellt, läxor. 
 
Av intervjun framgår: 
 
Lärande: Man ska lägga stor vikt på samtal, upplevelser och elevmedverkan.  
Jag tycker för att kunna möta eleven så måste jag kunna samtala med eleven. Vi måste ha 
en dialog och genom dialogen så hör jag ju vad eleven kan, vad den har för 
begreppsbildningar i situationen. Så kan jag möta eleven i någonting som de har intresse 
av och utifrån det så försöker man lyfta. Eller att man har gemensamma upplevelser och 
utifrån det lyfter språket. Det är ju de här tankarna jag har liksom att om man tror att man 
kan och jag tycker att det är intressant och det blir autentiskt att man kanske skriver till 
sina föräldrar och har en mottagare. Alltså det blir att man gör något riktigt då tror jag att 
det kan, då blir det lärande, det blir ett liv i det. Att de känner att det dem gör, det här är 
på riktigt och det här är viktigt. Alltså har man den känslan så tror jag att man har lättare 
att lära sig. Att sitta och fylla i någon bok som någon läroboksförfattare har satt dit. Det 
kan vara kul ett tag men det är inte lika intressant för dem.  
 
Metod: Som hjälpmedel använder lärare A sig av Trulle (Big book) och menar att den 
bygger på Bornholmsmetoden. Läraren tycker det är rätt kul för då har man en docka att 
jobba med, en trulledocka. Sedan menar läraren att den här Trulledockan är jättesugen på 
att lära sig läsa och då går man från rim, till meningar och ord. Pedagogen menar att de 
följer Bornholmsmodellen men det är hela tiden sagan som är viktig. Det händer hela 
tiden en massa olika saker i sagan. Vidare säger lärare A att: Det är jättelättanvänt. 
Däremot så måste man läsa in sig på materialet sen gör jag det ju till mitt. Jag kan ju 
ändra det lite grann och sådär men Trulle är sugen på att lära sig läsa. Lärare A har även 
genomfört egna metoder genom ett projektarbete: Det här mail – projektet innebar att 
dels la jag bort alla läslärorna och så alfabetsböckerna alltså bokstavsböckerna. Och så 
fick varje barn en mailadress. Jag visste att föräldrarna hade egna mailadresser, så jag 
ordnade så att varje elev kunde maila till sina föräldrar. En gång i veckan så fick de maila 
sina föräldrar. Det här tog ju väldigt mycket tid från början. Man fick ju sitta med 
eleverna och jobba med det här. Där ett tag så tänkte jag att vad håller jag på med? Det 
här är ju inte klokt. Det tog sådan tid men efter en och en halv månad var eleverna 
självgående så det var en strålande idé.  
 

5.1.2 Kommentar 
 
När det gäller kategorin för lärande finner vi att lärare A framhåller att det ska vara kul, 
det ska hända en massa olika saker att eleverna ska vara motiverade och att det ska vara 
liv i det man gör. Lärare A anser även att undervisningen ska vara intressant och gärna 
kopplat till reella saker då det är av stor vikt för elevernas språkliga utveckling. Utifrån 
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detta framgår att lärare A anser att den språkliga utvecklingen hos eleverna ska vara 
stimulerande, motiverande och intressant både för elever som hos läraren själv.  
 
För att eleverna ska uppnå detta använder lärare A sig av följande metod/metoder. Samtal 
och dialog med eleverna där gemensamma upplevelser bearbetas utifrån sagor med 
Trulle. Eleverna får göra någonting på riktigt (Mail – projekt)Lärare A säger i sin intervju 
att varför hon utgår ifrån helheten med Trulle (Big Book) är för att hon anser att 
materialet är lättanvänt och roligt både för läraren som för eleverna. Dock framgår det i 
intervjun att läraren växlar mellan Trulle (Big book) med Bornholmsmetoden. Men hon 
tycker det är viktigt att man läst in sig på materialet innan man håller en undervisning. Av 
detta kan vi utläsa att lärare A arbetar analytiskt.   
 

5.2.1 Lärare B. 
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: I nulägesbeskrivningen kan vi konstatera att läraren inte skriver om lärande 
teorier. 
 
Metod: Jag brukar i början säga till barnet att vi koncentrerar oss på ljuden, hur 
bokstäverna låter när vi läser dem, och inte vad de heter. Alltså bokstavsljud och inte 
bokstavsnamn. Jag brukar börja med ett ljudmaterial som har en stegrande 
svårighetsgrad, från rim till svårare konsonantkombinationer. Det bästa med detta 
material är att jag kan säga till barnet att när du gjort detta, så kan du läsa. Många barn 
har svårt att förstå detta, men det är något jag kan lova dem. Däremot tar det olika lång 
tid för olika barn att komma vidare till nästa nivå. Alla barn har en individuell planering 
som de arbetar självständigt med i syfte att utveckla kunskaper och färdigheter enligt 
läroplanen. Denna planering utvärderas och förnyas varje vecka. Barnen kan även själva 
utvärdera sina framsteg genom Montessori-materialet. Förutom det självständiga arbetet 
har vi presentationer i liten respektive hel grupp. När det gäller läs inlärningen arbetar vi 
med Montessoris språkmaterial som vi tycker är mycket bra. Nästan alla barn kan läsa 
när de börjar lillettan, så det stora problemet för mig är att hjälpa barnen att bli goda 
skrivare. 
 
Av intervjun framgår:  
 
Lärande: Lärare B menar att den språkliga inlärningen grundar sig genom 
bokstavsinlärning. När barnen kommer från förskolan så kan ju nästan alla läsa. För de 
som inte kan läsa då är det bokstavsinlärning som gäller. Varje dag gör vi en omedveten 
inlärning genom morgonsamling då vi går igenom på tavlan. Lärare B berättar sedan att 
vi har tränat på att skriva genom att forma bokstäverna. Barnen har tyckt att det har varit 
roligt och de har lagt ner ett stort arbete under två år. Jag kan ha fel även om barnen alltid 
tyckt att det har varit kul under bokstavsdagen. 
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Metod: Till sin hjälp använder Lärare B sig av Montessoris självinstruerande 
språkmaterial. Det innebär att först lär man sig alla bokstavsljud, det vill säga hur 
bokstäverna låter. Till det har vi olika lådor. Rosa låda är den första med fonetiska ord. 
Korta ord med exempelvis en bild på en vas, en bil eller något annat. Läraren sitter  
tillsammans med barnen och lyssnar vilka ljud som finns till ordet. När sexåringarna har 
gjort den här övningen har vi format bokstaven efter en förebild. Storettorna, det vill säga 
sjuåringarna, har haft en bokstavsbok där de själva har fått skriva i. Sedan har vi gått 
igenom hur man skriver. Lärare B har upptäckt att fast barnen skriver och tränar så 
mycket och har varit positiva till det så blir de ändå inga goda skrivare i storettan. Det är 
först i tvåan som motoriken börjar bli utvecklad. Det är då ögat och hjärnan förstår hur 
bokstäverna ska se ut. 
  

5.2.2 Kommentar 
 
I kategorin lärande finner vi att lärare B framhåller att omedveten inlärning är viktigt och 
att det ska vara roligt och kul. 
 
I kategorin metod finner vi att bokstavsinlärning används med hjälp av Montessoris 
självinstruerande språkmaterial, skrivträning och fonetisk inlärning. Utifrån detta framgår 
att lärare B anser att det är materialet och arbetssättet man använder som gör att 
lektionerna blir lärande för eleverna. Eleverna får först lära sig alla bokstavsljud, alltså 
hur bokstäverna låter rent fonetiskt för att sedan gå vidare till ord och hela meningar. 
Vidare påpekar lärare B att det är tack vare materialet och det självständiga arbetet som 
gör att eleverna tycker att det är roligt att arbeta. Lärare B säger även att arbetet 
egentligen inte har någon betydelse eftersom det först är i årskurs två som eleverna lär sig 
skriva. Således tyder resultatet på att lärare B lyfter fram metoden som likvärdigt med 
lärandet, det vill säga läraren tänker i första hand på hur arbetet ska genomföras. Av detta 
kan vi utläsa att lärare B arbetar syntetiskt.   
 

5.3.1 Lärare C.  
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: I nulägesbeskrivningen kan vi konstatera att läraren inte skriver om lärande 
teorier. 
 
Metod: Lärare C har under åren provat olika metoder för läsinlärning, den traditionella 
metoden och under en period även provat LTG-metoden. Läraren tyckte att den 
traditionella metoden fungerade bäst. Bokstav för bokstav har gåtts igenom. Arbetsgång 
till bokstavsskrivandet: spåra, forma i lera, skriva på vikt papper, i skrivbok och sist i 
någon typ av arbetsbok. Lärare C har de senaste åren minskat på antalet moment när det 
gäller att skriva bokstäver. Då använde de serien Olas bok, Elsas bok och Leos bok som 
läseböcker. Dessa böcker är nivåanpassade. Även småböcker användes för att träna 
läsning. Tidigare har lärare C upplevt att ’tragglandet’ med bokstäver tagit väldigt lång 
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tid och när barnen inte har kunnat forma bokstäverna så har det varit ett hinder för det fria 
skrivandet. 
 
Av intervjun framgår:  
 
Lärande: En traditionell struktur främjar elevernas läs och skrivinlärning. 
 
Metod: LTG metoden passade inte riktigt lärare C, det provades när denne inte hade 
jobbat så länge. LTG metoden är en friare metod än den traditionella metoden. Vidare 
förklarar lärare C varför hon inte fortsatt med LTG metoden. Det var för ostrukturerat, 
hon ville ha struktur, ordning och reda. Det innebar att läraren gick tillbaka till den 
traditionella metoden, det kändes säkrare och tryggare. Med den traditionella metoden 
förklarar lärare C tillvägagångssättet på följande sätt. Den traditionella metoden är när 
man går igenom en bokstav i taget, det vill säga att man pratar om hur bokstaven låter 
och hur man skriver bokstaven. Det tar mellan en till en och en halv vecka för varje 
bokstav. Sedan när barnen har lärt sig några bokstäver börjar man ljuda ihop korta ord 
som ro och bo, sedan blir det längre ord allt eftersom man lär sig. Till sin hjälp använder 
lärare C sig av Olas, Elias och Leos läseböcker och förklarar vidare. Det är en serie 
läseböcker i tre olika nivåer, det vill säga olika svårighets grader. Det är samma 
berättelser i alla tre böckerna, en enklare, en mittemellan och en lite svårare. Alla barn 
läser samma berättelser fast med olika svårighetsgrader. 
 

5.3.2 Kommentar 
 
I kategorin lärande finner vi att lärare C framhåller att struktur och ordning ska vara det 
centrala för elevers lärande. 
 
I kategorin metod finner vi att Lärare C arbetar med att lära eleverna bokstav för bokstav 
för att sedan fonetiskt ljuda korta ord för att gå vidare till meningar. Tidigare har lärare C 
använt LTG metoden i sin undervisnings metodik men ansåg att det inte passade hennes 
undervisningssätt. Lärare C påpekar dock att det tar ganska lång tid att gå igenom varje 
bokstav, mellan en till en och en halv vecka innan man kan gå vidare till nästa bokstav. 
Lärare C anpassar svårighetsgraden i läsandet individuellt för varje elev. Av detta kan vi 
utläsa att lärare C arbetar syntetiskt.   
 

5.4.1 Intervju med lärare D. 
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: Det är viktigt med barnens egen drivkraft och motivation. Lärare D tror att 
många barn lär sig att läsa genom att de upptäcker hur det går till när man skriver en text 
och att en skriven text kan användas till att kommunicera med andra. Det måste också 
finnas spännande, givande och lustfyllda texter på barnens nivå så att det blir en positiv 
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effekt av den arbetsmöda som läsning i ett tidigt skede kräver. Själva läs och 
skrivprocessen är en lång resa som inte klaras av i förskoleklass eller årskurs 1. 
 
Metod: Lärare D har i flera år arbetat med årskurs 1 och har under den tiden lagt ner tid 
på att barnen ska forma bokstäverna. De har spårat bokstäver och format bokstäver i 
modellera och så vidare. De flesta barnen klarar av det bra, men det finns en liten grupp 
som inte kan forma till bokstäverna, eller minns hur de ser ut, när det blir dags för det fria 
skrivandet. När de börjar i ettan får barnen läsa texter på deras egen läsnivå. Barnen får 
läsläxa en gång i veckan. I klassrummet får barnen läsa i småböcker och svara på frågor 
som finns i slutet av boken. Detta år har lärare D även arbetat en del enligt Kiwi metoden, 
med bildpromenader för att komma åt läsglädjen och läsförståelsen. Lärare D lägger 
också stor vikt vid högläsning. Barnen behöver få många positiva läsupplevelser för att få 
motivation i sitt arbete att få flyt i läsningen.  
 
Av intervjun framgår. 
 
Lärande: Lusten att läsa anser lärare D är viktigt i läs utvecklingen. Det är viktigt att vi 
strävar efter att barnen själv får lust att läsa skönlitteratur. Det sägs att det inte är lika 
vanligt att barn kommer i den så kallade bokslukaråldern nu som det var tidigare. Det 
finns så mycket annat som lockar och drar, exempelvis datorn och tv-spel. 
 
Metod: Lärare D lägger vikten på att eleverna får träna sig i att läsa högt när de lärt sig 
läsa. Det tar ett tag innan barnet kan tillgodogöra sig böcker som ger denne 
läsupplevelser. Nu finns det många små böcker och lättlästa böcker som är bra. Men det 
kan ju ändå dröja ett tag innan barnen kan tillgodogöra sig de här böckerna som man 
tycker är klassiker. Vidare menar lärare D att hon lägger stor vikt på att barnen ska få 
forma bokstäver. När barnen börjar i ettan så har vi spårat bokstäver och vi har format 
bokstäver. Arbetet utförs i modellera eller i annat material och vi har skrivit och tränat 
handstilen. Vi har lagt ner ganska mycket tid på det. Ytterligare använder lärare D sig av 
kiwi metoden i läs och skrivinlärningen. Kiwi metoden är något som vi börjat med 
ganska nyligt. Det handlar att man dels kan läsa en stor bok i gruppen och sedan pratar de 
om bilderna, innan man läser texten, så att barnen nästan har räknat ut vad det står med 
hjälp av bilden. På så sätt kommer man åt läsförståelsen. Kiwi metodens material tycker 
lärare D är ett bra material. Det följer med sex exemplar av småböcker och då kan man 
jobba på ungefär på samma sätt, i en liten grupp. Att man först tittar på bilden innan man 
tittar på texten. Sedan utgår läraren utifrån bilderna när de samtalar med barnen.  
 

5.4.2 Kommentar 
 
I kategorin lärande finner vi att lärare D lägger stor vikt i att eleverna ska finna en lust i 
att läsa men säger sedan som vi tolkar det att i dagens läge är detta svårare då eleverna 
har så mycket andra aktiviteter som lockar. Lärare D vill att läsningen ska ge eleverna 
någon form av upplevelse som lockar till fortsatt läsning. Men att detta är en svårighet 
innan eleverna har knäckt läskoden fullt ut. Samtidigt påpekar lärare D det positiva i att 
utbudet av läseböcker har blivit bättre. 
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I kategorin metod finner vi att lärare D lägger stor vikt i att ha högläsning i grupp med 
eleverna. Även diskussioner kring olika bilder (Kiwi modellen) används för att komma åt 
läsförståelsen. Stor vikt läggs i att eleverna lär sig att forma bokstäver med andra material 
än papper och penna. Av detta kan vi utläsa att lärare D arbetar analytiskt. 
   

5.5.1 Lärare E.  
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: I årskurs 1 arbetar lärare E individuellt med läs- och skrivinlärning. Eleverna 
väljer själv vilken bokstav som de skall arbeta med. Läsningen grundar sig helt på den 
nivå eleven är på. Alla har någon slags läsläxa veckovis, beroende på läskunnighet. 
 
Lärare E använder sig av olika metoder: de har läsestund varje dag i skolan. Elever som 
inte kan läsa, läser någon vuxen för, elever som är i början av sin läsning får hjälp av en 
vuxen, sedan har vi de elever som läser själva. Lärare E använder "Kiwi-böckerna” minst 
två gånger i veckan. Om en elev inte kommit igång med läsningen i vårterminen i årskurs 
1 sätter vi in stödåtgärder. 
 
Av intervjun framgår. 
 
Lärande: Lärare E lägger stor vikt i att eleverna genom att lyssna på sagor ska kunna 
skapa en lust i att lära sig läsa.   
 
Metod: De som kan läsa själv läser barnlitteratur som de hämtar i våra hyllor. De som 
kan är med i en högläsningsgrupp. Sedan har vi de som behöver hjälp när de läser och då 
sitter en vuxen med dem. Alla läser, men på olika nivåer. Lärare E menar på att hon 
arbetar utifrån individen och säger vidare: Var och en jobbar utifrån sina egna kunskaper, 
de startar på den nivå de befinner sig i. Vi i skolan startar där eleven är när denne 
kommer till oss. Till sin hjälp använder lärare E sig av kiwiböcker när de jobbar med 
högläsningsstunderna. När barnen behöver extra hjälp så sitter vi i en grupp på fem barn 
och en vuxen och läser. Vi använder små häften med bilder och text i varje bok. Om 
materialet säger lärare E att det går utifrån Nya Zeeland så miljön är väl inte alltid så 
realistisk, den känns lite främmande. Vi har använt oss av Reading Recovery som också 
utgår från Nya Zeeland när det är någon som inte har kommit igång med läsningen. Det 
har fungerat bra med Reading Recovery men vi har inte kunnat använda det full ut, utan 
vi har använt vissa bitar beroende på resurser. Det kräver ju en vuxen som ska sitta med 
eleven och så mycket resurser har vi inte alltid. Men en halvtimme per dag då det är 
aktuellt har vi oftast kunna lösa sig. 
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5.5.2 Kommentar 
 
I kategorin lärande finner vi att lärare E framhåller att det ska vara lustfyllt. Behovet av 
att barn behöver en vuxen som har tid att sitta ner och gå igenom det som ska göras med 
eleverna tolkar författarna att lärare E menar på är det som skapar ett lärande tillfälle. 
Vidare kan författarna utläsa att lärare E är noga med att starta lärandet med eleverna från 
den nivå som eleven befinner sig i. Med nivå avses elevens språkliga kunskap.  
 
I kategorin metod finner vi att Lärare E säger att hon använder sig av kiwiböckerna men 
samtidigt även Reading Recovery i sin undervisning. Dock inte fullt ut då vissa moment 
är för resurskrävande i form av brist på personal. Lärare E sätter stor vikt i att själv hålla 
högläsning för eleverna i form av sagor men låter även eleverna träna på högläsning i 
mindre grupper. Av detta kan vi utläsa att lärare E arbetar analytiskt.   
 

5.6.1 Intervju med lärare F. 
 
Av nulägesbeskrivningen framgår: 
 
Lärande: lärare F jobbar med arbetsscheman i ganska stor utsträckning. Dels för att 
barnen blir mer självgående och inte behöver hjälp samtidigt. Sedan för att de ska bli 
stimulerade då lärare F kan göra scheman utifrån deras egen nivå. Arbetsschemana 
innehåller fysisk rörelse. Fysisk rörelse är viktigt för inlärningen och barnen blir mer 
effektiva när de fått röra på sig. Det framgår att lärare F tror att barnen lär sig bäst och 
mest då de är glada, stimulerade och intresserade av det man sysslar med. Om man lyckas 
fånga barnen på deras nivå och väcka deras naturliga nyfikenhet kan man få dem att göra 
nästan vad som helst.  
 
Vidare kan vi se att lärare F tillämpar eller använder sig av olika metoder: bland annat har 
både helordsmodellen och även tragglande med enskilda bokstäver använts. I arbetet med 
bokstäverna upplevs det att en del älskade att arbeta med sina bokstäver och andra inte. 
De fick själva välja vilken bokstav de skulle jobba med, ur olika mappar med bokstäver i. 
Till varje bokstav skrev de bokstaven, hoppade ord med bokstaven i, klippte och klistrade 
en bild, gjorde olika arbetsblad med mera. Lärare F har inte haft något läromedel i arbetet 
med bokstäver utan kopierat och plockat lite här och där det vill säga tagit det bästa av 
allt. Det går även att utläsa att grupparbeten i olika konstellationer användes. Barnen har 
läst och skrivit tillsammans. De har jobbat med sagor, teknik, dataprojekt, matte, spelat 
teater med mera i grupper. En grupp stärker individen ur många synvinklar, inte bara 
lärande, även om det kanske är grundtanken i skolan. Det har även förekommit 
boktävlingar i de klasser lärare F haft. När de läst exempelvis 100 böcker i en klass på 11 
elever firades detta med film och knytfika, som de själva bakat hemma. Den tävlingen har 
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gett så mycket respons att det är något som lärare F kommer att fortsätta med och 
utveckla vidare. 
 
Av intervjun framgår: 
 
Lärande: Lärare F lägger stor vikt i att eleverna ska utgå ifrån hela ord för att sedan lära 
sig bokstäverna. De flesta kan sitt namn och de kan även läsa mamma, pappa och lite 
olika ord som de redan känner igen. Ord som till exempel ’och’ är ju en fördel att de lär 
sig hela ordet istället för att lära sig o, c, h, för det blir inte och. Sedan jobbar lärare F 
med att göra varje bokstav var för sig för att det är viktigt de har hört och sett 
bokstäverna. Lärare F säger sedan att inlärningen ska vara individuellt anpassad till 
eleven. 
 
Vidare kan vi se att lärare F tillämpar eller använder sig av metoder: I den här klassen så 
är det barn som läser på en femmas nivå och barn som överhuvudtaget inte kan läsa. Det 
innebär att det jobbas med olika läsgrupper eftersom de flesta befinner sig på olika 
nivåer. De som kan läser kapitelböcker och det gör de i sin grupp. Nybörjarna läser korta 
ord och jobbar vidare på det sättet. Till sin hjälp använder sig lärare F av olika projekt 
och säger nu har vi ett läsprojekt i skolan där de läser tio minuter varje morgon. Det 
innebär att när barnen kommer in så sätter de sig ner och läser ungefär tio till femton 
minuter, detta beroende på hur länge det tar för alla att komma in. Detta medför att alla 
hinner komma in och läsa en bra stund. Detta har gett jättemycket. Det har även pågått ett 
läsprojekt hemma där barnen läser tio minuter varje dag. Ett annat projekt som lärare F 
använder sig av är en boktävling. Boktävling har medfört att barnen läser väldigt mycket.  

5.6.2 Kommentar 
 
I kategorin lärande finner vi att lärare F framhåller att undervisningen ska vara 
stimulerande och motiverande både för elever som hos läraren själv för att den språkliga 
utvecklingen ska främjas. Vidare kan författarna utläsa att lärare F anpassar 
undervisningen utifrån var eleven befinner sig språkmässigt och delar in eleverna efter 
kunskapsnivåer. Med nivå avses elevens språkliga kunskaper. 
 
I kategorin metod finner vi att lärare F använder sig av en lästävling där eleverna sedan 
belönas för sin insats. Detta tolkar författarna som att lärare F använder sig av en 
behavioristisk pedagogik vilket i det här fallet visat sig enligt lärare F vara effektivt. Av 
detta kan vi utläsa att lärare F använder både en analytisk och syntetisk inlärnings metod. 
 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Svenning (1997) menar att vårt sätt att samla in den kvalitativa datan gör att det blir 
känsligt och inte så precis. Vidare menar Svenning att metoden tack vare sin sensibilitet 
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gör att ”Den öppnar dörrar till nya forskningsområden och ger oss nya infallsvinklar på 
kända fenomen” (s. 150). Vi har gjort som Kvale (1997) menar dvs. att undersökningen 
började före det att själva intervjun med bandspelaren startades genom att i förväg gå 
igenom de nulägesbeskrivningar som intervjupersonerna skrivit. Detta gjorde att de 
intervjuade kände sig hemma på de intervjufrågor som ställdes. Frågorna som ställdes till 
de intervjuade var korta och enkla då det enligt Kvale (1997) är väldigt viktigt för att det 
inte ska uppstå missuppfattningar. Fördelen med datainsamlingen har varit att de 
intervjuade inte har känt sig mindre stressade vid intervjutillfällena. Nackdelen med den 
här formen av datainsamling kan enligt Svenning (1997, s.114) vara att de som intervjuar 
påverkar den intervjuade genom sin blotta närvaro. Det finns dock faror med kvalitativ 
analys menar Svenning (1997, s.154 – 155). En av dessa faror är att man låter den 
intervjuade bli ett s.k. Kronvittne från verkligheten. Detta innebär att vår analys av 
intervjun åsidosätts och det enda som skildras är vad den intervjuade har gett för bild av 
verkligheten. Vidare skriver Svenning att man kan göra fel när det gäller vilket urval man 
har gjort dvs. att man har intervjuat fel grupp av personer vilket resulterar i 
validitetsproblem. Detta anser vi att vi frångått genom att urvalet av de intervjuade 
personerna arbetar enligt de kriterier vi sökt efter. Risker kan även finnas i själva 
insamlingen av data påpekar Svenning och skriver ”Att man frågar människor om deras 
inställning kan i själva verket innebära att man tvingar fram ett svar på en fråga, som 
intervjupersonen aldrig själv funderat över”. Eftersom de intervjuade innan själva 
intervjun skrivit en nulägesbeskrivning där deras inställningar framgår gjorde det att de 
frågor som ställdes var av sådan natur att obehag förhoppningsvis minimerats. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Lärande:  
 
Alla lärare utom en ansåg att läs och skriv utvecklingen ska vara lustfyllt, kul eller roligt. 
Alltså är motivationsprocessen en viktig del för dessa lärare och kan knytas till Piagets 
teori i barns utveckling. Imsen (2000). Vi finner även att motivation är en indikation som 
är genomgående i behaviorismen, kognitivismen och ur det sociokulturella perspektivet. 
Behaviorismen lägger stor vikt i den yttre motivationen. Kognitivismen är mer inriktad 
mot den inre motivationen medan det sociokulturella perspektivet menar på att 
motivationen frambringas i samhället och från kulturen. Dyste (2003). Den lärare som 
avvek från detta ansåg att utvecklingen framkom bäst genom struktur och ordning. Detta 
kan bero på att läraren använder sig av Montessoripedagogiken då det enligt Hansson 
(1994) är viktigt att ”Barn har behov av yttre ordning för att kunna orientera sig i 
omvärlden, de håller ju på att bygga upp sitt psykiska liv, och ordning ger klarhet i 
begreppen.” (s. 24). Vidare skriver Hansson att om någonting förändras i omgivningen 
uppmärksammar barnet det på en gång. Därför kan ordning och reda vara grundläggande 
för barnet i framtiden och att det blir centralt för läraren att använda en metod som svarar 
emot behovet av att barnen får ordning och struktur. Däremot kan man fråga sig om 
metoden är den mest lämpliga när läs och skrivprocessen finns i fokus. Danell (2003) 
framhåller att de elever som anses vara svagpresterande har mindre möjligheter att 
påverka arbetet på grund av att läraren styr undervisningen. Vidare menar Danell att det 
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är viktigt att läraren har stor erfarenhet eftersom det minskar läroboksberoendet och 
elevernas inflytande över undervisningen ökar. 
 
Den lärare som ansåg att lärandet skulle vara relevant för eleverna, kan man koppla till 
vad docent Myrberg (2006) menar på att svagpresterande elever åtskilliga gånger sitter 
och arbetar med sådant som de inte förstår innebörden av. Här anser vi att man kan dra 
paralleller med Piagets ackommodationsprocess där nya infallsvinklar är bakomliggande 
förklaringen till att motivera människan att utvecklas. Det kanske behövs en större 
variation i lärarnas synsätt kring lärandet för att kunna motivera alla elever. 
 
 
Metod: 
 
Metoderna skiljer sig mellan lärarna men högläsning och läsgrupper var det som 
framkom som dominerande hos de flesta. En individualiserad läs och skrivutveckling 
användes av samtliga lärare. Med individualiserad läs och skrivutveckling menar 
författarna att individens kunskapsnivå var det styrande för lärarna. Detta kan tyda på att 
lärarna utgår ifrån en kognitiv teori i sitt tänkande om eleverna, det vill säga elevens 
individuella utveckling finns i focus och barnet erbjuds olika aktiviteter för att motiveras 
att lära sig. Dyste (2003).  
 
Detta tyder på att synen kring kunskapen och de metoder som används ändras oavbrutet. 
Ur ett historiskt perspektiv kan man se vad som rensats bort och vad som tillförts på ett 
liknande sätt kan man dra paralleller kring de undervisningsmetoder som ständigt ändras 
av samhällen, ideologier och människor Svedberg & Zaar (2003). Utifrån resultatet kan 
vi utläsa att lärare som arbetar enligt en analytisk arbetsmodell anger att det är viktigt 
med stimuli främst för eleverna men även för läraren själv. Lärarna anser även det viktiga 
i att kunna motivera eleverna genom utmaningar. De lärare som använde den syntetiska 
arbetsmodellen i sin undervisning framgår det att lärarna inriktar sig mer på själva 
arbetssättet och materialet. Dvs. att de inriktar sin undervisning utifrån lärarens 
perspektiv. Den lärare som använde både en analytiskt och syntetiskt modell i sitt 
arbetssätt anser att det är viktigt för alla parter alltså elever, föräldrar samt läraren själv. 
Detta tyder på ett sociokulturellt förhållningssätt där kunskapen är fördelad bland flera 
och olika personer. Vilket innebär att kunskapen uppfattas av läraren och konstrueras i en 
social kontext där även eleven och föräldrar finns med i bilden som viktiga för elevens 
lärande. Dyste (2003). 
 
Enligt vår uppfattning av resultatet framgår att deras uppfattning av hur barn lär sig läsa 
och skriva är ganska spridd. Dock finner vi ett mönster mellan de tre kategorierna där de 
lärarna som arbetar enligt den analytiska modellen anser att fokus ska rikta sig mot 
eleverna och dem själva. Detta kan betyda att lärarna till stor del utgår från en kognitiv 
teori där individens utveckling skild från sitt sociala samanhang sätts i centrum. Danell 
(2003) menar på att ”Lärarna intar en central position i skolans spänningsfällt mellan 
samhällets önskade skola och en i praktiken möjlig skola” (s. 7). Detta kanske påverkar 
det sätt som lärarna arbetar enligt den syntetiska modellen då de väljer att lägger fokus på 
undervisningen och det material de använder sig av. Det vill säga lärarna, finner att 
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metoden fungerar bra utifrån ett lärarperspektiv men däremot kan det vara så att det för 
elevens lärande kan förhålla sig annorlunda. 
 
Den lärare som använder sig av både den analytiska och syntetiska modellen anser att 
fokus ska rikta sig på elever, föräldrar och även på läraren själv. Man kan koppla den 
syntetiska inlärningen till den behavioristiska (assimilation) inlärningen och på samma 
sätt koppla den analytiska inlärningen till den kognitiva (ackommodation) enligt Piagets 
teori om hur vi utvecklar vår kunskap. När det gäller läsning kan man se en relation 
mellan avkodning och förståelse som är multplikativ. L (läsning) = A (avkodning) × F 
(förståelse) vilket betyder att både A och F är avgörande faktorer för L men varför sig är 
de inte tillräckliga (Myrberg, 2001; Frost, 2002). Frost (2002) menar att det samspel 
mellan konceptuella (förståelse) och perceptuella (avkodning) som sker i förhållande till 
varandra är viktiga och beroende av varandra, men att det samtidigt inte går att dra någon 
skarp gräns mellan de två processerna. Därför tolkar vi det som att det är viktigt att inte 
låsa sig vid en typ av undervisningsmodell som är analytisk eller syntetisk, utan försöka 
hitta en balans däremellan. I resultatet finner vi att det endast var en lärare som arbetade 
enligt denna modell som även kan tolkas utgå ifrån en sociokulturell teori genom att 
lärare, elever och föräldrar engagerades i lärprocessen. Mot bakgrund finner vi det 
intressant att genomföra en studie som uppmärksammar vad som sker med elevens 
lärande och om lärarna använde sig av en sociokulturell teori som utgångspunkt för sin 
undervisning i läsning och skrivning.  
 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) finns källorna till läs och skrivproblem 
även inom skolsystemen. Viktiga faktorer som spelar in är standarden mellan olika 
skolor, vilka insatser som skolan jobbar med samt hur skolan tolkar läroplaner och 
kursplaner. Andra viktiga faktorer är vilka kravnivåer skolan ställer, antalet elever i 
klassen samt att arbetsmiljön i klassrummet är av stor vikt. Dessa faktorer har stor 
betydelse på läs och skriv förmågan bland barn och ungdomar. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) menar även att en arbetsmiljö i skolan som är lugn och 
strukturerad är av stor betydelse för barn som är i riskzonen att utveckla läs och 
skrivproblem. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar även att de som får en dålig 
start också får den sämsta utvecklingen och att de som får en bättre start drar ifrån i sin 
utveckling. De skriver även att de som får svårigheter i läs- och skrivinlärning tenderar 
att undvika sina svårigheter, detta gör att de halkar efter ännu mer. Många av barnen som 
har svårigheter med läs- och skriv utvecklingen saknar stöd för att få hjälp hemifrån. 
Naturligtvis kan de faktorer som framkommer i rapporten ovan vara av betydelse men en 
annan förklaring menar vi kan antas grunda sig i lärarens uppfattningar om hur det bör 
undervisa. Resultatet i vår studie tyder på att lärarna har olika uppfattningar om hur barn 
lär sig läsa och skriva. De i sin tur tycks även påverka vilka metoder de väljer. Är det så 
att läraren med en behavioristisk utgångspunkt för sin uppfattning lyckas bättre eller 
sämre än en lärare med en kognitivistisk eller sociokulturell utgångspunkt. 
Avslutningsvis finner vi det intressant att genomföra en studie som uppmärksammar hur 
lärarens teori om lärande påverkar elevens lärande i läsning och skrivning. 
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