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Abstrakt 
 
Denna studies syfte var att beskriva och analysera fem pedagogers erfarenheter och 
uppfattningar om de läs- och skrivutvecklingsmetoder som de använder i sitt arbete. Våra 
frågeställningar var: Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivutveckling? Varför har 
pedagogerna valt detta arbetssätt? Vilka teoretiska utgångspunkter har metoderna? För att få 
svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes med pedagoger som arbetar mot skolans tidigare år i Kronobergslän. Studiens 
resultat visade att pedagogerna använder sig av blandade metoder inom antingen det 
analytiska eller det syntetiska spektrat. De pedagoger som använder sig i första hand av 
analytiska metoder har syntetiska inslag och likaså de pedagoger som använder sig i första 
hand av syntetiska metoder har analytiska inslag i sitt arbetssätt. Pedagogerna ansåg att de 
valt metoder och arbetssätt för att gynna alla elevers läs- och skrivutveckling och för att göra 
arbetet lustfyllt och varierat både för deras egen skull och för elevernas. Vår studie visade att 
lärarna lägger större fokus vid läsning än vid skrivning både i den dagliga undervisningen och 
i uppföljningsarbetet. De olika läs- och skrivutvecklingsmetodernas rötter kunde vi återfinna i 
antingen den sociokulturella teorin och whole language-perspektivet eller i konstruktivismen 
och phonics- perspektivet. Hos en del pedagoger grundade sig arbetssättet i båda teorierna. 
Vidare hittade vi likheter i pedagogernas tankesätt som vi har kunnat koppla till Vygotskij och 
Piagets teorier om språk och tänkande.   
 
Nyckelord: Analytiska metoder, Läs- och skrivundervisning, metod, syntetiska metoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Mervi Höglin som har lotsat oss genom arbetet och gett oss kloka 
råd och tips. Vi vill även tacka alla pedagoger som har hjälpt oss och deltagit i intervjuerna. 
Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till alla nära och kära som har hjälpt och stöttat oss 
under arbetets gång. 
 
Växjö, januari 2010 
 
Kajsa Nielsen och Hanna Söderström   
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Inledning 
 
Vårt val av ämne grundar sig i ett stort intresse för elevers läs- och skrivutveckling och hur vi 
kan arbeta med denna utveckling. Vi har båda läst svenska för grundskolans tidigare år som 
inriktning i vår utbildning och har därför ett intresse att fördjupa oss i ämnet. Eftersom språket 
i både tal och skrift har stor betydelse för lärandet blir det en viktig del i skolans arbete. 
Genom språket tror vi att eleverna kan erövra nya erfarenheter och kunskaper där de lär sig att 
se sammanhang, kritiskt granska och värdera samt att utveckla ett logiskt tänkande. På så vis 
öka deras förmåga att reflektera över och förstå världen runt omkring dem. Barnets språk 
utvecklas hela tiden i ett socialt samspel med andra, men för att komma vidare och förstå 
språkets uppbyggnad och system behöver de hjälp från läraren. I kursplanen för svenska står 
det att ett av skolans och lärarens viktigaste uppdrag är att skapa tillfällen där eleverna får 
möjligheten att utveckla sitt språk (Skolverket, 2000). Studiens arbetsfördelning har sett ut på 
följande sätt: Kajsa Nielsen har skrivit den del av bakgrunden som behandlar Vygotskijs 
tankar, sociokulturell teori, Whole language traditionen, analytiska metoder samt Att skriva 
sig till läsning, Manhattan New School och Läsning på talets grund. Hanna Söderström har 
skrivit den del av bakgrunden som behandlar Piagets tankar, konstruktivism, Phonics 
traditionen, syntetiska metoder samt Ljudningsmetoden och Wittingmetoden. Studiens övriga 
delar har vi utarbetat tillsammans. 
 
1. Bakgrund 
 
Studiens bakgrund är indelad under sex rubriker där vi inleder med att redogöra för de 
styrdokument som vi anser är relevanta för studien, detta följs upp av rubriken tidigare 
forskning, vetenskapliga teorier, traditioner, analytiska och syntetiska metoder och avslutas 
med en beskrivning av olika läs- och skrivmetoder. 
    
För att elever ska få en god läs- och skrivutveckling krävs det att pedagogen har goda 
kunskaper inom området. Kunskaperna gör det lättare att analysera och förstå elevernas 
utveckling och eventuella svårigheter. Har pedagogen en bra grund att stå på blir det lättare att 
värdera olika läs- och skrivmetoder (Elbro, 2006). Ger deras arbetssätt bra resultat delar de 
ofta med sig av sina erfarenheter till kollegor, därigenom kan ett gott arbetssätt spridas och på 
så sätt får fler pedagoger ta del av det (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Fridolfsson 
(2008) anser att man kan se genomgående moment hos de pedagoger som är skickliga och 
kompetenta inom området läs- och skrivutveckling. Dessa pedagoger ser till att eleverna får 
stor tillgång på skönlitteratur i många olika genrer och i olika kunskaps nivåer. De har även 
många olika material för att kunna stimulera alla elevers intresse och läslust. Eleverna får 
arbeta med läsning och skrivning på många varierande sätt. I läsundervisningen är de tydliga 
både då det gäller läsning och avkodnings arbete.  Fridolfsson menar att de skickliga 
pedagogernas arbete med läsning och skrivning återfinns i alla ämnen, det utgör själva 
grunden för all inlärning. För att eleverna ska bli duktiga inom läsning och skrivning ska 
arbetet ske kontinuerligt (Fridolfsson, 2008). 
 
1.1 Styrdokument 
 
1.1.1 Läro- och kursplaner 

I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) kan man läsa att svenskämnet är ett av de 
viktigaste ämnena i grundskolan eftersom språket är en stor del av vårt jag. Språket är vårt 
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främsta kommunikationsmedel för att kunna göra oss förstådda och uttrycka våra tankar och 
känslor. I kursplanen för svenska står följande: 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte 
att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att 
uttrycka sig i tal och skrift. (Skolverket, 2000) 

Pedagogens uppgift är att se till att alla elever uppfyller målen för svenska i slutet av årskurs 
tre och fem samt arbetar mot strävansmålen. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
1994 (Lpo 94, 2006) poängterar man vikten av pedagogernas kunskaper för att det ska bli bra 
kvalité på undervisningen. 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet 
ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar 
är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålet ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. (Lpo 94:7) 

 
Det står uttryckligen i läroplanen att nya metoder bör prövas och förbättras. Resultaten av 
arbetet i skolan ska även följas upp och analyseras. Grunden till allt lärande är att skapa lust 
och nyfikenhet. Svenskundervisningen ska väcka en nyfikenhet och vilja till att lära hos 
eleverna. Hur man gör detta är en viktig del av pedagogens arbete. 
I kursplanen för svenska står det att skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att 
eleven: 

utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 
andra. 

utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen 
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär. (Skolverket, 2000) 

 
1.2 Tidigare forskning 
 
I skolverkets forskningsstudie (1994) Rum för lärande- en studie av skickliga lärares arbete 
har man studerat varför en del lärare lyckas bättre med läs- och skrivutvecklingsarbetet än vad 
andra gör. Alla lärare som deltog i studien lade stor vikt vid att eleverna skulle uppleva att 
arbetet var lustfyllt. Lärarna betonade att de och skolan har ett stort ansvar när det gäller 
språkutvecklingsarbetet. Studien visade att alla tjugo pedagogerna arbetade ingående med den 
nya kursplanen för svenska. Lärarna ansåg att elevernas språkförmåga utvecklades bäst 
genom att använda den i praktiska situationer. Studien visar på flera genomgående moment 
som återfinns i varje lärares arbete till exempel läste de högt för sina elever varje dag för att 
stimulera läslusten hos dem. En annan genomgående faktor var att lärarna hela tiden 
rannsakade sitt arbete. I arbetet med läs- och skrivutveckling lät lärarna eleverna skriva 
mycket, de fick skriva berättelser och även skriva i samband med läsning. Ett annat 
genomgående moment var olika ljudanalysövningar. Studien visar även att lärarna lade stor 
vikt vid att ge eleverna en god läsförståelse. De utgick ifrån hela ord och meningar och ansåg 
inte att det var något problem att eleverna inte hade lärt sig att ljuda innan. Lärarna som 
deltog i studien hade arbetat länge och många av dem hade arbetat flera år på samma skola. 
Forskning visar att pedagoger med lång undervisningserfarenhet jämfört med pedagoger som 
arbetat en kortare tid ofta har bättre presterande elever (Skolverket, 1994). 
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Pedagogens val av metoder har genom forskning visat sig vara en förutsättning för att arbetet i 
skolan ska bli utvecklande. Därför är det viktigt att pedagogen hittar en användbar 
kombination av arbetssätt i sitt dagliga arbete (Myndigheten för skolutveckling, 2007b). 
 
För att stötta alla elevers språkutveckling är stimulering och realitet av stor vikt. Forskning 
har visat att elever som befinner sig i miljöer där språket är begränsat är 
verklighetsanknytningen extra viktig, de är ofta i behov av samtal och att reflektera över 
sådant som är bekant och intressant för dem (Myndigheten för skolutveckling, 2007a). Det 
finns forskning som visar på betydelsen av att pedagogen har goda kunskaper inom läs- och 
skrivutveckling för att kunna skapa en utvecklande och bra läsundervisning (Elbro, 2006). 
 
Forskning har visat på vikten av att stärka och utveckla elevers självförtroende i skolan. I en 
rapport som gjorts utifrån den internationella studien PISA år 2000 lyftes betydelsen av 
elevernas självförtroende för deras inställning till lärande. Forskningen visar att elever lär sig 
att lita på sin förmåga och på så sätt påverkar detta hur de tar sig an olika uppgifter. Rapporten 
visar på en samvariation när det kommer till höga värden och resultat (Skolverket, 2004) 
 
1.3 Vetenskapliga teorier 
 
I detta avsnitt beskriver vi Vygotskijs och Piagets teorier kring språk, utveckling och lärande. 
Vi redogör för whole language och phonics traditionerna som utgör grunden för analytiska 
och syntetiska metoder. Vi beskriver läs- och skrivundervisningsmetoder som har sin grund i 
ovan nämnda teorier. Ett begrepp som vi kommer att använda oss av vid flera tillfällen är 
metod. En förklaring av detta begrepp är att en metod är ett tillvägagångssätt som används i 
skolan för att förmedla kunskap (Lundgren, 1996).  
 
1.3.1 Vygotskij och sociokulturell teori 
 
En av de mest ledande inspirationskällorna för pedagogiskt tänkande under det senaste 
decenniet är den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Det arbete Vygotskij uträttade 
gick i första hand ut på att förstå det mänskliga medvetandet samt hur detta utvecklas. Hans 
stora intresse var hur högre psykologiska processer uppstår, där han inkluderade såväl 
kulturella och kognitiva redskap så som språk, skrivande, räkning samt kognitiva processer 
som minne, perception och begreppsbildning. Dessa funktioner hos individen menar Dysthe 
(2003) att Vygotskij hävdade hade sitt ursprung i social aktivitet som sker i två plan, på en 
intermental nivå det vill säga i samverkan med andra innan de ”flyttar in” och bildas på ett 
inre, intramentalt plan. Svensson (2009) menar att Vygotskij ansåg att inlärning och 
utveckling är två ständigt pågående processer som sker parallellt med varandra. Han menade 
att utvecklingen går hand i hand med inlärningen samtidigt som inlärning är en förutsättning 
för att barnet ska utvecklas.  
 

Inlärning och utveckling är synonymer. Barnet utvecklas i takt med inlärningen. Barnets utveckling är 
precis på samma nivå som dess inlärning. Utveckling är också inlärning, och inlärning är också 
utveckling. (Vygotskij, 1934/2005, s. 305) 

 
Dock måste man beakta att barnet inte kan lära sig saker som det inte är moget för (Svensson, 
2009). Inlärningen är beroende av utvecklingen och på detta sätt blir barnets mognad grunden 
för det eleverna kommer till att lära sig i skolan (Vygotskij, 1934/2005).  
 
 Vygotskij (citerad i Lindqvist, 1999) ansåg att uppfostringsprocessens kärna och natur formas 
av biologiska och sociala villkor och särdrag. Basen utgörs av den biologiska faktorn, vilket 
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består av medfödda reaktioner och de sociala faktorerna som bestäms av den miljö individen 
växer och utvecklas i. Utifrån detta menar Vygotskij att den enda som kan skapa nya 
reaktioner hos individen är denne själv genom sina egna erfarenheter. På detta sätt blir det 
utvecklande barnets personliga erfarenheter grunden för allt pedagogiskt arbete. Lindqvist 
(1999) menar även att Vygotskij fann att den enda man egentligen kan uppfostra är sig själv, 
det vill säga genom egna erfarenheter kan man förändra sina medfödda reaktioner.  
 
För Vygotskij stod skolan och undervisningen för den sociokulturella aktivitet vars 
ansvarsområde var att utveckla individens högre psykologiska processer, därför tillbringade 
han mycket tid åt att utveckla undervisningens sociala organisation (Bråten, 1998). Skolan 
menade Vygotskij ska vara en ”handlingens skola”, där läraren gynnar den sociala miljön, 
stöttar och handleder eleverna (Vygotskij, 1934/2005). När det kommer till undervisning 
menar Lindqvist (1999) att Vygotskij ansåg att denna bör knyta an till det eleverna redan 
känner till för att på detta sätt förklara något nytt. Genom att utgå från elevernas intresse 
upprätthålls en relation mellan det verkliga livet och skolan. Lindö (2002) skriver att 
Vygotskij ofta betonar betydelsen av den vuxna personens stöd i undervisningen och det 
dialogiska samspelet, där han menar att det är av stor vikt att barnet känner att den lyckas. 
Detta menar Vygotskij är en avgörande faktor för att barnet ska få en positiv självuppfattning.  
 
Vygotskij utvecklade begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, där han beaktar de 
kognitiva processerna som ännu inte är färdiga hos barnet men som är under utveckling. Den 
närmaste utvecklingszonen beskriver skillnaden mellan det barnet kan lösa på egen hand inom 
det kognitiva området och det som barnet kan lösa med hjälp av en vuxen (Bråten, 1998).  
 

Forskningen visar på ett övertygande sätt att det som på ett stadium vid en given ålder ligger inom den 
närmaste utvecklingszonen förverkligas och övergår till den aktuella utvecklingens nivå på ett 
efterföljande stadium. Med andra ord är det så att det som barnet idag kan gör i samarbete kommer det 
imorgon att kunna göra självständigt.  Därför verkar det sannolikt att inlärningen och utvecklingen i 
skolan står i samma relation till varandra som den närmaste utvecklingszonen och den aktuella 
utvecklingsnivån. (Vygotskij, 2005, s. 333) 
  

Begreppet beskriver Vygotskijs syn på relationen mellan systematisk tillrättalagd inlärning 
och psykologisk utveckling, dvs. att utvecklingsprocessen kommer efter lärandet (Bråten, 
1998). 
 
Stor vikt läggs vid den sociala miljön menar Lindqvist (1999) där Vygotskij anser att den är 
en bidragande faktor till elevernas utveckling av handlingar i samspel med andra. För att 
skapa denna miljö krävs det att både eleven och läraren är aktiva men även att miljön är aktiv 
och dynamisk (Lindqvist, 1999). 
 
Lindö (2002) menar att Vygotskij fann att barns språk redan från början är kommunikativt 
och socialt och att alla barn har ett inre språk som kan ses som ett tidigt stadium till det yttre 
språket vilket är ett självständigt redskap för tanken. Vygotskij uttrycker det faktum att 
språkets yttre sida hos barnet utvecklas från ett enstaka ord till ytterligare två eller tre ord som 
sedan fogas samman till enkla fraser och dessa vidare till ett sammanhängande språk. Han 
poängterar att barnets första ord i sin betydelse är en hel fras det vill säga en enstavig sats. 
Detta visar att barnets utveckling av språkets semantiska sida startar från helheter och 
utvecklas senare till en förståelse och behärskning av individuella innehållsliga enheter och 
betydelser (Vygotskij, 1934/2005). Lindö (2002) menar att Vygotskij tyckte att lära sig prata 
är att lära sig tänka. I Vygotskijs tes ”språket är en social handling” visar han på vikten av 
samspelet mellan språket, omgivningens konventioner och kulturella betingelser. 
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Många av Vygotskijs tankar kring lärande förenat med åsikter från bland annat Dewey och 
Mead brukar betecknas som det sociokulturella perspektivet eftersom de anser att vägen till 
mental utveckling går genom det sociala samspelet (Svensson, 2009). Den sociokulturella 
teorin om kunskap och lärande är ingen inlärningsteori utan beskriver bara olika riktningar 
och betoningar och har flera aspekter som gör att man inte kan se den som en entydig storhet. 
En förutsättning för individens lärande och utveckling är enligt det sociokulturella 
perspektivet kommunikativa processer (Dysthe, 2003). Lärandet är först och främst socialt 
och sker mellan individer integrerat och i stöd med andra där kunskap skapas och konstrueras 
efter det sociala sammanhang det uppträder (Lundahl, 2009).  
 
Barnet får under sin uppväxt kunskap och färdighet genom att lyssna, härma, samtala och 
samverka med andra och på detta sätt lär sig vad som är värdefullt i kulturen. Den 
sociokulturella teorin fokuserar på lärande som ett deltagande i en social praktik där man 
främst betonar individens oförmåga att ses som isolerad och autonom. Studier som gjorts av 
lärande inom det sociokulturella perspektivet innebär att man inte analyserar den enskilde 
individen, läraren eller läromiljön utan fokuserar istället på samverkan mellan individerna, 
situationer, aktiviteter och ämnesinnehållet. Med detta förhållningssätt blir föreställningen 
kring en autonom lärande individ inte möjlig då individen alltid är en del av en gemenskap 
som använder kulturella verktyg när lärandet tas in (Dysthe, 2003). 
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1.3.2 Piaget och konstruktivism 
 
Ett annat känt namn inom pedagogiken är den schweiziska psykologen Jean Piaget. Under de 
senaste årtiondena har hans inverkan på utvecklingspsykologin varit stor. Piaget och 
Vygotskij är två av de främsta namnen inom pedagogiken. Dessa teoretiker ställs ofta mot 
varandra men de hade även en del tankar som var gemensamma till exempel att barnets 
utveckling av förståndet både sker genom en behandling av sina erfarenheter inombords men 
även genom ett socialt utbyte (Svensson, 2009). 
 
År 1952 blev Piaget professor inom barnpsykologi. I sitt arbete syftade han till att ta fram en 
teori om kunskap och vetande som byggde på en vetenskaplig grund (Elkind, 1985). Genom 
att ge ett sammanfattande intryck av sina teorier ville Piaget visa på en allmän förståelse över 
det mänskliga intellektet, det vill säga en allmän teori (Jerlang, 2008). Hans forskning och 
teorier har haft ett stort inflytande på dagens barnpsykologi och pedagogik (Elkind, 1985). 
 
 Piaget (citerad i Elkind, 1985) fann att barns föreställningsvärld skiljer sig från vuxnas sätt att 
tänka och förstå. Han liknade barnen vid människor från ett annat land i jämförelse med de 
vuxna. Många pedagogiska grunder gömmer sig i Piagets teori om barnet som en främling i 
de vuxnas värld. I barnuppfostran blir till exempel kommunikation ett primärt problem. Barn 
har uppfattningar om den materiella och riktiga världen men dessa skiljer sig från de vuxnas 
och har ett annat språkligt uttryck. Piaget menar att vi vuxna måste lära oss att tyda barnens 
språk och även tillämpa ett språk som de begriper (Elkind, 1985). 
 

Kort uttryckt, barnet frågar sig nästan aldrig om det blivit förstått. För barnet är det självfallet, ty det 
tänker inte på de andra då det talar. Det deltar i en ”kollektiv” monolog. Dess språk blir inte likt de 
vuxnas, förrän det får direkt intresse av att göra sig förstått, när det ger order, ställer frågor osv. För att 
förenkla saken kan man alltså säga, att den vuxne tänker socialt även när han är ensam, och att barnet 
under 7 år tänker och talar på ett egocentrerat sätt även när det är i sällskap. (Piaget, 1973, s. 33) 

 
Anledningen till detta var enligt Piaget att barn under åtta år inte har något socialt samspel 
med varandra. Han menade även att det kunde bero på att barnens språk i det åldersspannet 
består lika mycket av lekens faktorer, rörelser och minspel som av ord (Piaget, 1973). 
 
Elkind (1985) lyfter fram Piaget tankar om barns naturliga intelligens och att de har en 
kunskapstörst som de stimulerar genom att samspela med sin omgivning. Barnen har en egen 
strävan att bygga upp en förståelse för den värld som de är en del av. Piaget påpekade att vi 
vuxna inte behöver skapa en kunskapsmotivation hos barn då den redan är medfödd, då är 
risken att vi istället tar död på deras lust att lära (Elkind, 1985). 
 
Kognitivism är en teori om lärande som associeras med Piagets idéer och tankar. Den 
koncentrerar sig på människans kognitiva utveckling och hur den tar sig uttryck i samspelet 
med omgivningen. Piagets teorier utvecklades även till konstruktivism på 70-talet, som 
fokuserar på den enskilda individens kunskapsinlärning. Inom den konstruktivistiska synen 
anser man att det inte går att lära eleverna något, men man kan däremot lära dem att lära sig. 
Varje elev är alltså själv skapare av sin kunskap (Lindö, 2002).  Enligt Svensson (2009) ansåg 
Piaget att människan själv skaffade sin kunskap genom aktivitet som är grunden för 
utveckling. Barnens egna undersökningar av miljön runt omkring dem är den bästa 
förutsättningen för att frambringa aktivitet. Språket utvecklas då barnet utvecklas på andra 
områden, som till exempel motoriska. Han ansåg till och med att den språkliga och kognitiva 
utvecklingen var beroende av barnets andra utvecklingsområden. Utvecklas barnet på ett 
område så skede det en utveckling på alla områden. Kritiker anser dock att det kan finnas ett 
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annat samband än de olika utvecklingsområdena. Andra teoretiker menar att det istället kan 
finnas ett samband mellan utvecklingen av utvalda kognitiva och kommunikativa förmågor.  
Inom en konstruktivistisk teori fokuserar man i enlighet med Piagets tankar på de universella 
strukturerna i individens kognitiva utveckling. Svensson (2009) menar att Piaget ansåg att 
dessa hade inverkan på alla utvecklingsområden. Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är den 
kognitiva utvecklingen en grund för språkutvecklingen. Den kognitiva utvecklingen bottnar i 
sin tur i barnens upplevda erfarenheter genom deras olika sinnen. Genom dessa upplevelser 
lär sig barnet om sin omgivning. När barnet sammankopplar de olika upplevelserna sker en 
utveckling av tänkandet, det uppstår en kognitiv utveckling som i sin tur kommer att leda till 
en språklig utveckling (Svensson, 2009). 
 
Furth och Wachs (1978) lyfter fram Piagets teorier om att tanken ofta låg före språket, en stor 
risk i skolsammanhang kan då bli brist på utmaningar i de böcker som eleverna läser. Detta 
eftersom att eleverna ofta får böcker som ska utveckla språket, fokus borde istället ligga på att 
utveckla och stimulera tänkandet. Piaget menade att böcker som enbart stimulerar språket 
bara skapar en inlärning. De böcker som istället utmanar och utvecklar tänkandet skapar en 
intellektuell kunskap hos eleverna. Furth och Wachs (1978) menar att enligt Piagets teorier är 
det först i tonåren som språket kan ge intellektuella kunskaper, eftersom att tonåringarnas 
tänkande då börjar likna de vuxnas. Formella tankemekanismer finns bara hos vuxna 
människor till exempel när vi har teorier om olika möjligheter och hypotetiska situationer. För 
att ha förmågan att förmedla dessa teser krävs ett konstgjort språk. Därför ansåg Piaget att 
man i skolan inte bör ha ett arbetssätt där språket är den enda intellektuella stimulansen. Om 
eleverna ska kunna lära sig att använda språket fullt ut måste man genom undervisningen först 
utveckla deras intelligens (Furth & Wachs, 1978).   
 
1.4 Traditioner 
 
1.4.1 Whole language traditionen 
 
Med mycket inspiration från bland annat Vygotskijs teorier har whole language approachen 
vuxit fram där man förespråkar gemenskap och ett lustfyllt språkarbete framför isolerande 
språkövningar. Whole language eller helspråksundervisning, innebär att man utgår från 
språket i dess naturliga form i ett kommunikativt sammanhang. I undervisningen innebär detta 
en funktionalisering där språk- och kunskapsutvecklingen vävs samman. Den kunskaps- och 
språkutveckling som präglar whole language traditionen anses vara beroende av 
sammanhanget där individen söker en mening från tidigare erfarenheter genom att integrera 
olika språkfunktioner till en konstruktiv kunskapsprocess. Att stärka barnets självkänsla 
genom ett kärleksfullt och uppmuntrande bemötande anses vara en avgörande faktor för dess 
språkutveckling. I whole lanaguage framhålls vikten av det meningsfulla lärandet utifrån 
barnets egna premisser där barnet inspireras till att ta inre kontroll för sin kunskapsutveckling, 
upptäcka på egen hand, att pröva, våga ta risker och våga göra fel. Då det anses att det är 
genom våra misstag vi lär oss och utvecklas. Alla initiativ bemöts och uppmuntras och 
misstag tonas ned. Tron om barns möjlighet att själva ta ansvar för sitt eget lärande är något 
som präglar whole language synsättet. Denna ansats har spridit sig runt om hela världen och 
även influerat de svenska styrdokumenten (Lindö, 2002). 
 
Två betydande namn inom traditionen är Kenneth Goodman och Frank Smith. De menar att 
lära sig läsa är nästan det samma som att lära sig tala och att det är en helt naturlig del i 
språkutvecklingen. Genom att låta eleverna läsa meningsfulla texter och inte anpassade 
läseböcker uppstår läsfärdighet (Frost, 2002). När man praktiserar whole language modeller i 
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skolan sker elevernas arbete både individuellt, i par, i handledning mellan pedagog och barn 
samt i tillfällen där man tillsammans lyssnar och lär av varandras erfarenheter. Det finns 
studier som visar att barn utvecklar fler strategier att lösa problem med lingvistisk karaktär 
genom detta arbetssätt. Barn som arbetat efter en whole language modell gav sex olika förslag 
på strategi att använda sig av när de fick frågan vad de gör om de läser något de inte förstår. 
Detta var dubbelt så många som strategier än vad de barn som inte arbetat efter liknande 
modell kunde ge. De barn som arbetat enligt whole language modeller hade utvecklat ett 
självständigt undersökande förhållningssätt till läsning och skrivning, detta visade sig genom 
barnens sätt att våga ta egna initiativ till skillnad från de barn som undervisats enligt den 
traditionella skolundervisningen. En viktig aspekt som undersökningarna visade var att de 
barn som arbetat enligt whole language modellen visade på ett större självförtroende både 
som läsare och skrivare (Lindö, 2002). Whole language traditionen har dock ifrågasatts av 
flera språkforskare då de anser att traditionen inte tar tillräckligt hänsyn till de elever som har 
svårt med läsinlärningen (Frost, 2002). 
 
Många läs- och skrivutvecklingsmetoder utgår eller har inspirerats av whole language där 
man strävar efter att eleven ska lära sig att reflektera, analysera, och värdera världen omkring 
dem. Detta skall ske genom ett undersökande arbetssätt där barnen utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska, lösa problem, jämföra källor, ta ställning, dra slutsatser, uttrycka sina tankar 
och kunna applicera sina kunskaper i nya situationer (Lindö, 2002). 

Whole language är uppbyggd utifrån en syn på människan som en helhet där element och 
funktioner inte kan reduceras. Där en dynamisk- holistisk människosyn präglar traditionen 
(Frost, 2002). Ett begrepp där man kan hitta många likheter med whole language modeller är 
Thavenius kommunikationsmodell. Här lyfts en holistisk språksyn fram i ett 
kommunikationstänkande sätt där språkfärdigheter integreras i konkreta situationer (Lindö, 
2002). 

Svenskämnet är ett humanistiskt ämne och det ska handla om jaget och världen. Basta! Det ska inte 
vara någon sorts redskapsbod. Tvärtom bör vi göra ett program om invändningen. Redan nu 
förekommer det samverkan mellan svenska och so-ämnen. För framtiden skulle man kunna drömma 
om ett stort socialt humanistiskt ämne på skolans alla stadier. Där skulle inte språk och litteratur ha en 
chans att bli innehåll i undervisningen, men däremot det som man kan få syn på genom språket och 
litteraturen. (Lindö, 2002, s. 175) 

 
Många pedagoger som har inspirerats av whole language har gjort det till sin livsstil, då 
förhållningssättet är ett sätt att vara och där man utvecklas både funktionellt och 
interaktionistiskt (Lindö, 2002). 
 
1.4.2 Phonics traditionen 
 
En annan mycket välkänd tradition är phonics traditionen som kan härledas till Piagets teorier 
om språket och tänkandet. Inom traditionen ser man, precis som Piaget ansåg, skriftspråket 
som något skapat av människan. Det är enligt traditionens anhängare inte en naturlig förmåga 
att kunna läsa och skriva, vilket anhängarna av whole language traditionen anser. Enligt 
phonics traditionen tolkar vi genom vissa grundregler en konstruerad struktur när vi läser. För 
att lära sig läsa måste man alltså sätta sig in i skriftspråkets grundregler. En primär faktor är 
att bli medveten om fonem för att kunna koppla ihop bokstav med ljud. En annan 
grundläggande faktor för läsinlärningen är att per automatik på en säker nivå kunna avkoda 
ord, för att förstå innehållet i det man läser. Detta är en avgörande faktor för att 
läsutvecklingen ska ta fart. Till skillnad från whole language traditionen anser man inom 
phonics traditionen att eleverna ska få anpassade texter att läsa (Frost, 2002). 
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Traditionen bygger på forskning och tester under granskade former. Anhängare av phonics 
traditionen anser att en teori först är tillförlitlig när varierad forskning kommit fram till 
samma resultat. En teori som anses vara tillförlitlig har höga krav att leva upp till. Anhängare 
av phonics traditionen anser att traditionen har en hög validitet, de går inte ut med fakta som 
inte bygger på forskning (Frost, 2002). 

1.5 Analytiska och syntetiska metoder 

Utifrån whole language traditionen har ett flertal läs- och skrivutvecklingsmetoder utformas. 
Dessa metoder är till största del analytiska det vill säga de är uppbyggda på en synlig analys 
av textens innehåll. I analytiska metoder fokuserar man i första hand på textens innehåll och 
vidare till språkljuden där eleverna får generalisera språkljud och stavelser och på så sätt 
knäcka koden. Analytiska metoder kallas ibland även för helordsmetod eftersom man 
uppmuntrar eleven att till en början se ordet som en helhet och utifrån detta analysera och 
upptäcka ordets olika delar, ändelser, förstavelser och bokstäver (Svensson, 2009). Dessa 
meningsbärande helheter utgör alltså grunden för elevernas läsinlärning (Lundberg, 1984). Att 
arbeta på detta sätt gör att eleven känner igen helheter och inte bara de enskilda delarna 
(Liberg, 2006). 

I början av läsinlärningsarbetet får eleverna lära sig att känna igen några tillfällig drag hos 
orden. Denna avkodning grundas i en analys av det skrivna ordet i bokstäver och 
bokstavsföljder samt på identifieringen av ord som eleven redan känner till dragen hos (Elbro, 
2006). Läsningen ses dock inte bara som en avkodningsprocedur utan även som ett 
återskapande av de ord som eleverna redan känner till från talspråket (Svensson, 2009). Här är 
det ofta första bokstaven kombinerat med ordets längd eller kanske en hög bokstav i ordet 
som gör att eleven lättare känner igen ordet. Denna ortografiska identitet ligger som grund för 
den förening av ord som gör att elevens ordförråd vidgas. För att bli en god läsare måste dock 
avkodningen ske automatiskt då utvecklingen till detta steg är avgörande för barnets fortsatta 
läsning (Elbro, 2006). 

Eftersom de analytiska metoderna grundar sig i en visuell minnesbild av ords utseende kan 
metoderna användas redan när barnet börjat tala. Metoderna lämpar sig även för individuell 
inlärning då metoden syftar till att genom elevernas intressen låta dem bekanta sig med ord 
som de kan identifiera sig med. Genom att eleverna lär sig hela ord och meningar från början 
där man utgått från deras intressen får de en tidig förståelse för läsningens syfte och 
bidragande faktorer såsom kunskap, insikt och glädje (Svensson, 2009). 
 
I de syntetiska metoderna som även kan kallas för ljudningsmetoder går man däremot från 
delarna till helhet. Dessa metoder kan härledas till phonics traditionen och Piagets teorier om 
tänkandet och språket. Metoden går ut på att eleverna först får analysera ljuden i orden och 
sedan sammanfoga dem, de gör alltså en syntes. I den syntetiska metoden använder man sig 
både av analys och syntes men vid olika delar av läsinlärningen. Anhängare av den syntetiska 
metoden anser att eleverna ska lära sig att avkoda ord innan de tolkar innebörden av dem. Det 
läggs även stor vikt vid att låta eleverna lyssna efter språkljud (Svensson, 2009). Denna metod 
passar bra att använda i helgrupp, då eleverna kan uppmuntra varandra till att komma vidare.  
 
I början av läsinlärningen koncentreras undervisningen till bokstavskunskap, sambandet 
mellan de olika bokstäverna och ljud. Eleverna får anpassade texter som berör de ljud som de 
har arbetat med och känner igen. Syftet är att eleverna ska få den tekniska färdigheten innan 
de börjar fokusera på läsningens meningsaspekt. Inlärningen startar med delarna och går mot 
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helheten. Metoden anses vara bra för de elever som har svårigheter med läsinlärningen i 
början och för elever som visar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Däremot har den 
syntetiska metoden fått kritik för att innehållet i böckerna inte är meningsfullt och därför inte 
uppmuntrar eleverna till vidare läsning (Bråten, 2008). 
 
1.6 Läs- och skrivutvecklingsmetoder 
 
Olika läs- och skrivmetoder har alltså utarbetats från både analytiska och syntetiska metoder 
som har sin utgångspunkt i whole language och phonics traditionerna. Dessa traditioner kan 
vidare härledas till Vygotskijs och Piagets teorier. Några av dessa metoder är Att skriva sig 
till läsning (ASL), Manhattan New School (MNS), Läsning på talets grund (LTG), 
Ljudmetoden och Wittingmetoden. 
 
1.6.1 Att skriva sig till läsning, (ASL) 
 
Forsknings som utförts under de senaste tjugo åren visar att skrivning är lättare än läsning. 
Med detta som utgångspunkt och med datorn som redskap vänder denna metod, som 
utarbetats av Arne Trageton, på ordföljden i uttryckssättet ”läs- och skrivinlärning” till skriv- 
och läslärande. Att skriva sig till läsning med hjälp av datorn gör eleven till producent av 
kunskap genom att formulera egna tankar och meningar. För de allra yngsta eleverna i skolan 
kan det vara svårt att skriva för hand, men med datorn som redskap för skrivande istället för 
pennan lär sig eleven att läsa genom sin egen skrivning (Trageton, 2005).  
 
Från första dagen i skolan ska klassrummet vara en skriftspråksstimulerande verkstadsmiljö 
som inspirerar till skapande och lust. Det bör finnas datorer i klassrummet där eleverna parvis 
om vartannat kan arbeta. Att eleverna alltid jobbar i par är av stor vikt för att det sociala 
samspelet ska stimuleras samt för att de ska kunna hjälpa och stötta varandra både när det 
kommer till det språkliga och det tekniska. Det är viktigt att eleverna byts om när det kommer 
till skrivandet på datorn samt att den som inte skriver aktivt följer den andres skrivande 
samtidigt som de resonerar kring tekniska saker och utväxlar bokstavskunskaper (Trageton, 
2005).  
 
Den första fasen i utvecklingen av maskinskrivningen är elevernas produktion av 
bokstavsräckor. Här får eleverna själva producera bokstäver under några minuter. 
Bokstäverna skrivs i vilken ordning som helst helt fritt och i egen takt. Efterarbetet med 
materialet eleven producerat är den viktigaste delen. Här kan eleven få leta efter en viss 
bokstav och räkna hur många gånger den förekommer i sin text. Andra steget i elevernas 
utveckling är bokstavsräckor plus förnamn. Eleverna får tillsammans prova att skriva sitt 
namn på datorn, de ljudar och på så sätt försöker stava rätt. Genom att datorn ger respons på 
om namnet är rättstavat eller inte får eleven prova sig fram till den rätta stavningen. Detta är 
grunden till en processorienterad skrivning. Utifrån de producerade bokstavsräckorna skapar 
eleverna en berättelse i bilder som representeras av bokstavsräckorna. Eleven får berätta för 
läraren som dikterar på datorn vad bokstavsräckan representerar. Läraren och eleven läser 
texten tillsammans innan den skrivs ut och tejpas fast under bilden tillsammans med 
bokstavsräckan. Eleven får läsa vad som står högt för läraren detta för att repetera texten så att 
eleven så småningom kan urskilja de viktigaste orden, nyckelorden, i texten. Eleverna får 
arbeta med ordböcker där nyckelorden eller samtliga ord som eleven skrivit dokumenteras i 
bild och skrift. Utifrån detta kan arbetet fortlöpa genom att eleven gör ordböcker där orden 
börjar på samma bokstav. Här får eleverna en systematisk träning i den fösta bokstaven och 
det första ljudet i ordet. Eleverna gör ordböcker för varje bokstav i alfabetet som sedan binds 
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ihop i alfabetisk ordning. Eleverna får själva välja i vilken ordning de vill arbeta sig igenom 
bokstäverna. På detta sätt blir böckerna anpassade efter elevernas intresse, vokabulär och 
begreppsliga förståelse. Vidare arbetar man med invented spelling eller egen påhittad 
stavning som innebär att eleverna får skriva berättelser på datorn där de utifrån den kunskap 
som de besitter om bokstäver och ljud tillverkar egna sätt att stava orden. Genom analys, 
syntes och att ljuda sina egna texter kan eleverna se den röda tråden mellan meningsfull 
läsning och hantering av tekniska aspekterna. Här gör datorn det lättare för eleverna att finna 
sätt att pussla ihop bokstäverna på (Trageton, 2005). 
 
Utöver detta arbetar eleverna med att dela upp en sats i ord då de flesta elever till en början 
skriver sammanhängande satser utan mellanrum mellan orden. Eleverna använder sig även av 
datorn när det kommer till att skapa texter under temaarbeten i skolans alla olika ämnen. 
Dessa texter dokumenteras beroende på elevernas ålder av antingen läraren eller dem själv 
och sätts sedan ihop till en gemensam temabok. Eleverna arbetar också av dikt- och 
brevskrivning, tidningar, loggbok och att producera sina egna läseböcker. Lärarens roll i detta 
arbete handlar om allt från ren undervisning till att handleda och stimulera bearbetning och 
lärande (Trageton, 2005). 
 
1.6.2 Manhattan New School (MNS) 
 
Manhattan New School är en skola i New York som rymmer barn mellan fem och elva år. 
Skolan profilerar sig som en skola med whole language approach och har fått mycket 
uppmärksamhet genom dess grundare, Shelley Harwayne, som både är rektor, författare, 
forskare och fortbildare för skolan (Lindö, 2002). 
 
Metoden är till största del analytisk men har även syntetiska inslag. I metoden ser man på 
språket som ett tankeredskap och navet i allt lärande (Lindö, 2005). Undervisningen är 
baserad på litteratur och arbetsgången är processorienterad där eleverna nästintill aldrig 
använder vanliga eller traditionella läromedel utan arbetar istället med skönlitteratur, 
tidskrifter, facklitteratur, dataprogram, studiebesök eller inbjudna föredragshållare som källor 
för kunskap. Genom komplexa samspel sker undervisningen där både det mentala och den 
fysiska miljön har stor inverkan. Skolans miljö och klassrummen är mycket medvetet 
utformad för att stimulera och skapa unika lärotillfällen. I varje klassrum finns en mängd 
böcker i olika genrer, som ett litet bibliotek (Lindö, 2002). 
 
En dag på Manhattan New School består av minilektioner, verkstäder, handledningssamtal 
och erfarenhetsutbyte (Lindö, 2005). Varje dag ägnar eleverna 90 minuter åt läs- och 
skrivverkstad. Denna process har en tydlig struktur som inleds med en minilesson, som är en 
kort lektion på max tio minuter där eleverna görs uppmärksamma på om det är något särskilt 
de ska ta hänsyn till som läsare eller skribent. Eleverna kan sedan jobba vidare i workshops 
där eleverna arbetar med en text antingen på egen hand eller i smågrupper eller delta i 
individual conference som syftar till att under diskussion av lärarens handledning utveckla 
elevernas läs- och skrivförmågor. Som avslutning på arbetspasset samlas hela klassen på en 
stor matta för sharing session där alla får dela med sig av vad de skrivit eller upplevt. Genom 
att lyssna på andra upptäcker eleverna att de har mycket att lära av varandra vilket är en 
mycket medveten strategi för deras egen utveckling. Lärarna menar att gemensamma 
upplevelser kring litteratur utvecklar relationerna och skapar en större empati och förståelse 
för dem själva och deras omvärld. Genom att samtala kring det eleverna läser samt att skriva 
och läsa tillsammans är ett av de viktigaste underlagen för deras läs- och skrivutveckling 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007a). De texter som läraren väljer är sådana som eleverna 
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kan känna igen sig i och som inspirerar dem till ett fortsatt arbete skriftligt eller muntligt. För 
att göra barnen medvetna om textens struktur som sedan kan stödja dem i deras egen läsning 
och skrivning skriver läraren upp ord så som karaktärer, problem, huvudhandling och lösning 
på ett blädderblock. Detta arbete sker med alla olika genrer så som dikter, sagor, fabler och 
faktatexter. Den dialogiska ansatsen riktar sig till att stötta och samtidigt utmana elevernas 
tankar inom gränsen för dess utvecklingsnivå. I metoden kan såväl Vygotskijs som Bakhtins 
dialogism återfinnas (Lindö, 2002). 
 
Genom att läraren ställer frågor till eleverna efter varje avsnitt under högläsningen och 
uppmanar dem att knyta an litteraturen till sina egna liv görs eleverna medvetna om att allt de 
läser kan användas när de sedan själva skriver (Lindö, 2002). När eleverna läser litteratur 
reflekterar de alltid kring lästa i olika loggar. Loggarna fungerar som en sort portfolio där de 
kan följa och värdera utvecklingen i läsningen och skrivningen. Denna portfolio får även 
pedagogen och föräldrarna ta del utav för att kunna följa upp och dokumentera varje barns 
utveckling (Lindö, 2005). 
 
På skolan använder de sig av Storbok i högläsningen, där kan barnen relatera till egna 
upplevelser men även gå vidare och utforska texten närmare. Arbetssättet kan liknas vid 
LTG:s sätt att jobba med texter, skillnaden är att i LTG skapar pedagogen och barnen texten 
tillsammans medan man här använder de sig av Storbok (Lindö, 2005). 
 
När man som pedagog arbetar med denna metod är det viktigt att man hela tiden söker en 
fördjupad förståelse för varje barns utveckling. Synen att varje läsares möte med en ny text är 
unik och genom att lyssna på elevernas tankar och lär- och skrivstrategier präglar skolans 
verksamhet (Lindö, 2002). 
 
1.6.3 Läsning på talets grund, (LTG) 
 
Läsning på talets grund, LTG, är en metod som har inslag av både analytisk och syntetisk 
metod. Den är en syntes av ljudningsmetoden och helordsmetoden där man fokuserar på såväl 
hela ord som stora och små delar av orden (Svensson, 2009). 
 
När ett barn ska lära sig att läsa bör en meningsfull integrering av talspråksutveckling, 
begrepps bildning samt orientering i omvärlden och social utveckling med förståelse för 
”bokstävers budskap” ske. Med dessa kriterier i åtanke har LTG-metoden utvecklats och 
prövats (Leimar, 1981). 
 
Grundaren till LTG-metoden Ulrika Leimar verkade själv som pedagog under tiden som hon 
utvecklade metoden. Efter att själv ha använt sig av olika strikta läsmetoder växte idéer fram 
kring en metod som ger mer utrymme åt individuella variationer. Våren 1968 uppmanades 
hon att lämna in sitt förslag på metoden till försöksverksamheten i samband med försöks- och 
demostrationsskolans start i Göteborg. I förslaget beskrev Ulrika Leimar att hon ville ”pröva 
att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället bygga på barnens eget språk och 
deras fria personliga skapande” (Leimar, 1981). 
 
LTG-metoden utgår från en individuell läsinlärning i samspel med elevens egna upplevelser 
och tänkande på det sätt som det kommer i uttryck i deras tal. Eleverna får stor frihet att själva 
upptäcka begreppens användbarhet när det gäller läsinlärningsprocessen, på detta sätt kan de 
ta åt sig så mycket de är mogna för att göra. Detta kräver dock fasta rutiner och att en 
metodisk ”lärogång” tillämpas (Leimar, 1981).  
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Det språkliga övningsstoffet som används kommer från eleverna själva eller från 
gemensamma upplevelser och blir därför för var och en av dem meningsfulla ord. På detta sätt 
blir läsningen meningsfull och inte enbart en mekanisk träning av färdigheter (Lansfjord, 
1999). I Läsning på talets grund syftar på talets grund till vikten av att tala och lyssna i 
läsprocessen. Detta förutsätter kommunikation och en gemensam begreppsvärld. En viktig 
aspekt i metoden är att ta vara på gruppens dynamik och ta vara på tillfällen där eleverna kan 
samtala och lära av varandra. LTG-metoden handlar inte bara om att lära eleverna att läsa 
utan även om ett förhållningssätt till eleverna och till sin egen roll som pedagog (Leimar, 
1978). 
 
För att skapa en metodisk arbetsgång i arbetet finns det fem faser att följa som ger stadga i 
undervisningen, samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen samt 
efterbehandlingsfasen (Leimar, 1981). 
 
I första fasen, samtalsfasen, byggs ordmaterialet upp i samband med en iakttagelse som 
eleverna gjort. Detta sker i samtal i grupp där eleverna tillsammans har ett rikare ordförråd än 
var och en för sig. När orden har samlats kommer dikteringsfasen som innebär att eleverna 
diskuterar sig fram till formuleringar av text utifrån ordmaterialet som läraren sedan skriver 
ned i ett blädderblock. Arbetet fortsätter med laborationsfasen där pedagogen ger eleverna en 
direkt undervisning i olika moment med hänsyn till vilka ord som finns i texten. Övningen 
börjar med att en elev pekar utefter raderna på texten som finns skriven på blädderblocket 
medan kamraterna läser i kör. Efter läsningen får eleverna varsin remsa med antingen enstaka 
bokstäver, ord, ändelser eller hela meningar där de ska leta reda på ”sin” bokstav, ord eller 
mening genom att jämföra tecknen på sin lapp med de tecknen de kan hitta i texten. En dag 
senare följs lektionen upp i en återläsningsfas. Till denna fas har texten på blädderblocket 
skrivits ut och varje elev har nu en kopia som de antingen övar på att läsa eller illustrerar till. 
Under tiden återläser en elev i taget texten tillsammans med pedagogen. De ord som eleven 
klarar av att läsa själv stryks under i texten, eleven får sedan ett kort för varje läst ord att lägga 
i sin ordsamlingslåda. Den sista och avslutande fasen, efterbehandlingsfasen, startar direkt 
efter föregående fas. Eleven arbetar vidare med ”sina” understrukna ord och skriver ned dessa 
på korten som sedan hamnar i ordsamlingslådan. Här finns även möjlighet för eleven att 
illustrera ordet på kortet. När eleven kan läsa ordet och benämna ljuden får ordet stoppas ned i 
ordsamlinglådan där orden ska läggas i alfabetiskordning (Leimar, 1981). 
 
Under tiden som pedagogen arbetar med de fem faserna med eleverna är det viktigt att de 
även får möta texter som de inte varit delaktiga att producera. Detta för att de ska få tillfälle 
att upptäcka nya ord och färdighetsträna i sin egen takt men även för att de inte ska tröttna på 
arbetsformen (Leimar, 1981). 
 
LTG-metoden är uppbyggd kring fasta rutiner där det finns det stora möjligheter för eleverna 
att lära genom egna erfarenheter och upptäckter, vilket är en förutsättning för lärandet. Det 
blir upp till pedagogen att skapa inlärningssituationer och inlärningsstoff som kan anpassas 
till varje elevs behov (Leimar, 1978). 
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1.6.4 Ljudningsmetoden 
 
Inom ljudningsmetoden koncentrerar man sig på delar av orden och arbetar därifrån mot en 
helhet. Ett grundläggande moment är att eleverna ska kunna koppla ihop bokstäver med 
bokstavsljud. Det är viktigt att eleverna blir skickliga på att göra dessa kopplingar som tillslut 
ska ske automatiskt. Blir eleverna duktiga på att avkoda minskar risken för att de ska stöta på 
problem i sin läsning (Fridolfsson, 2008). 
 
Arbetsgången inom ljudningsmetoden är tydlig och strukturerad. Det läggs ner stor tid på att 
eleverna får lära sig en bokstav och ett ljud åt gången. Arbetet sker grundligt och startar ofta 
med någon av vokalerna a, o, i eller e. Det kan även introduceras med någon av 
konsonanterna r, s, l eller v. Eleverna får arbeta på olika sätt med bokstäverna bland annat 
med bokstavsljud, hitta visuella likheter och arbeta med bilder som är kopplade till bokstaven. 
Därefter får eleverna sätta ihop bokstäver till ord, oftast är det bara två grafem som till 
exempel i ordet is. Pedagogerna styr arbetet så att det successivt blir mer avancerat för att 
eleverna ska få känna att de kan (Fridolfsson, 2008). 
 
I början av läsinlärningen ligger fokus enbart på ord som stavas regelbundet och inte 
innehåller någon dubbelteckning. För att skapa associationer mellan bokstäver och ljud 
arbetar man inom metoden parallellt med skrivning och läsning. Samtidigt som de skriver får 
de ljuda bokstäverna. Ett annat centralt moment inom metoden är ljudanalys som kan arbetas 
med på olika sätt. En lättare variant är att eleverna utifrån en bild väljer ut ett bokstavsljud 
och ska hitta ord som innehåller samma bokstavsljud. En lite svårare variant är när eleverna 
ska säga var i ett ord som det hör ett visst bokstavsljud. Pedagogen frågar då om ljudet finns 
först, i mitten eller sist i ordet (Fridolfsson, 2008). 
 
Kritiker till ljudningsmetoden anser att den är för teknisk och att det fokuseras för lite på 
läsförståelse. Metoden har även fått kritik för att arbetet inte utgår från elevernas intressen och 
erfarenheter och skapar därför ingen läslust hos eleverna. En del kritiker anser även att 
ljudningsmetoden ger eleverna ett begränsat vokabulär (Fridolfsson, 2008). 
 
1.6.5 Wittingmetoden 
 
Under 1960-talet utvecklade Maja Witting en läsinlärningsmetod som kom att kallas för 
Wittingmetoden. Enligt henne består läsningen av två delar som hon kallar för lästekniskdel 
och förståelsedel. Den först nämnda delen innefattar att eleverna tolkar bokstäver i ord till 
språkljud i läsriktningen utan att göra uppehåll mellan ljuden. Förståelsedelen har att göra 
med hur läsaren förstår innehållet i texten. Läsaren skapar en djupare förståelse utifrån sina 
erfarenheter. I läsinlärningen ska man sträva efter att eleverna blir så pass skickliga inom den 
tekniskadelen så att den sker automatiskt, vilket innebär att de kan lägga allt fokus på att 
förstå textens budskap och innehåll. Witting gör många liknelser mellan läsning och 
skrivning, till exempel anser hon att även skrivning kan delas upp i två delar. Den ena delen 
kallas för den skrivtekniska delen och innebär att man i form av bokstäver skriver ned de 
språkljud som man hör i orden. Språkljuden skrivs ned i läsriktningen och utan mellanrum 
mellan bokstäverna. Den andra delen är den innehållsskapande delen och innebär att man 
genom texten skapar ett budskap (Witting, 1998). 
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På samma sätt som läsförståelsen breddas och fördjupas när man läser, kommer innehållsskapandet att 
utvecklas i förhållande till hur mycket man lägger ner på att formulera sig i skrift. Man skulle alltså 
kunna säga, att man blir skickligare i att skriva ju mer man skriver på liknade sätt som skickligheten i 
att läsa ökar ju mer man läser. Förmågan att formulera sig i skrift har emellertid ett nära förhållande till 
det man läser. Man skulle därför behöva tillägga, att man blir skickligare i att skriva ju mer man läser. 
(Witting, 1998, s. 16) 
 

Enligt Wittingmetoden hjälper skrivinlärningsarbetet läsinlärningen och vice versa. I början 
av läsinlärningen kan läsningen tränas genom att låta eleverna skriva (Fridolfsson, 2008). En 
annan liknelse som Witting gör mellan läs- och skrivinlärningen är att de båda kräver samma 
förberedelse arbete. Hon visar även på skillnader mellan de olika faktorerna, skrivspråket ska 
förstås enbart genom den skrivna texten medan det verbala språket kan bli lättare att förstå 
genom tillexempel kroppsspråk och sammanhang (Witting, 1998). 
 
Wittingmetoden fokuserar främst på symbolinlärning, sammanljudning, avlyssningsskrivning, 
fritt associerande, studium av textegenskaper, textläsning, textskapande och 
stavningsprinciper. Dessa moment hör mer eller mindre ihop med varandra (Witting, 1998). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera pedagogernas erfarenheter och 
uppfattningar om läs- och skrivutvecklingsmetoder som de använder. 
 
 

 Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivutveckling? 
• Varför har pedagogerna valt detta arbetssätt? 
• Vilka teoretiska utgångspunkter har metoderna? 
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3. Metod 
 
Vår studies metodavsnitt är indelat i sju rubriker där vi inleder med teoretiska utgångspunkter 
som följs upp av metodologiska överväganden samt urval och vidare med studiens 
genomförande, validitet och reliabilitet, bearbetning av data samt bortfall. 
 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Eftersom vårt syfte med studien är att beskriva och analysera pedagogernas läs- och 
skrivundervisningsmetoder valde vi att använda oss av en forskningsmetod som lämpar sig 
för att tolka människors uppfattningar. Vi valde att hålla oss inom det kvalitativa synsättet 
som innefattar flera olika vetenskapliga metoder inom samhällsvetenskap och humaniora. 
Hermeneutik, grundad teori, fenomenologi och etnometodologi är teorier som kopplas ihop 
med kvalitativa forskningsmetoder. Med hjälp av dessa metoder samlas kvalitativt material in, 
det vill säga sådana data som är svår att mäta eller göra olika jämförelser med. Det behöver 
dock inte vara den enda anledningen till att man väljer att göra en kvalitativ intervju, utan det 
man avser att undersöka är kvalitativa egenskaper och inte kvantitativa (Johansson, 2000).  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och är en vetenskaplig riktning som fokuserar på tolkning 
av människan, dennes upplevelser och agerande (Wallén, 1993). En hermeneutistisk riktning 
innebär att man har ett holistiskt synsätt, det vill säga att man utgår från helheten. I 
forskningsstudien utgår forskaren från helheten och bryter sedan ner den i delar för att skapa 
en förståelse. Vid tolkning av till exempel en intervju läser forskaren då igenom hela intervjun 
först för att få en övergripande bild av intervjustudien. Därefter läser denne delar av intervjun 
för att skapa förståelse. För att få en djupare förståelse fortsätter forskaren att pendla från del 
till helhet. Forskaren måste inte lyfta fram en specifik teori som resultat av studien utan kan 
visa på flera teorier och tolkningar. Den hermeneutiska riktningens tolkningsmetod har ingen 
konkret början eller slut utan kan snarare ses som en spiral, där tolkningar hela tiden fortgår 
och utvecklas (Patel & Davidson, 2003).  
 
Riktningen har kvalitativa förståelse- och tolkningssystem, forskarna har en allmän, partisk 
och engagerad karaktär. Hermeneutiken ställs ofta mot positivismen som anses vara 
riktningens motpol. En positivistisk forskarmetod är ofta subjektiv och mer kvantitativ. Till 
skillnad från positivismen bör en hermeneutisk forskare ha ett partisk förhållningssätt till den 
intervjuade. Forskaren använder sin empati, förståelse och egna funderingar som verktyg för 
att förstå den intervjuade (Patel & Davidson, 2003). 
 
3.2 Metodologiska överväganden 
 
För att få vårt syfte och våra frågeställningar besvarade använde vi oss av en kvalitativ 
forskningsmetod. Vi anser att kvalitativa intervjuer är bra då man vill förstå andra människors 
sätt att resonera och reagera (Trost, 1997). Genom kvalitativa intervjuer kan forskaren få 
innehållsrikt material som kan analyseras och diskuteras utifrån undersökningens syfte och 
frågeställningar. Vi övervägde även observationer då Backman (2008) anser att de ger en 
autentisk bild av verkligheten. På grund av tidsbrist uteslöt vi dock denna metod. 
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3.3 Urval 
 
Vi valde att intervjua sex kvinnliga pedagoger som arbetar inom skolans tidigare år i 
Kronobergslän. När det kom till valet av hur många personer vi borde intervjua i en kvalitativ 
intervjuundersökning menar Kvale och Brinkman (2009) att man helt enkelt bör ”intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkman, 
2009, s.129). Att genomföra för få intervjuer kan innebära att det blir svårt att dra allmänna 
slutsatser och att det blir nästintill omöjligt att utifrån intervjusvaren undersöka hypoteser 
kring avvikelser mellan grupperna. Är mängden intervjupersoner däremot för stor finns det 
inga möjligheter för en mer djupgående tolkning och analys av svaren. Ofta är det just detta 
som sker i intervjustudier, fler intervjuer innebär mer tid till förberedelse och analys vilket 
inte alltid finns till förfogande. Man bör fokusera på det kvalitativa istället för det kvantitativa 
(Kvale & Brinkman, 2009). Utifrån detta beslutade vi oss för att sex pedagoger var ett lagom 
antal för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Dock skedde det ett bortfall så det 
slutliga antalet intervjuade pedagoger var fem. 
 
I årskurserna som alla pedagoger vi intervjuade arbetar i sker ett stort arbete med olika läs- 
och skrivutvecklingsmetoder, därför ansåg vi att det var där vi kunde hitta de mest relevanta 
intervjupersonerna. Urvalet av skolor skedde med hjälp av en verksam pedagog inom 
kommunen och så även valet av pedagogerna. Vi har inget genusperspektiv i valet av 
intervjupersoner utan det föll sig slumpvis att dessa enbart kom att bestå av kvinnliga 
pedagoger.  
 
De pedagoger som deltagit i intervjun är alla utbildade med inriktning mot grundskolans 
tidigare år och arbetar på skolor med klasser från förskolan till årskurs sex. Samtliga har varit 
verksamma pedagoger i minst 15 år. Specialpedagogen arbetar som speciallärare på skolan 
där hennes arbete mest skedde med elever i årskurs ett till tre. Pedagog 2 arbetar för tillfället 
med en årskurs ett som består av 24 elever. Pedagog 3 arbetar i en årskurs två med 22 elever. 
Pedagog 4 arbetar i en årskurs två med ett tjugotal elever. Montessoripedagogen arbetade för 
tillfället med en årskurs ett. 
 
3.4 Genomförande 
 
Med hjälp av en verksam pedagog som arbetar inom den berörda kommunen fick vi kontakt 
med sex pedagoger på fem olika skolor som var intresserade av ämnet och kunde tänka sig att 
ställa upp på intervjuerna. Via mail och telefon tog vi kontakt med pedagogerna. Vi 
presenterade oss och berättade att syftet med vår studie var att beskriva och analysera 
pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om läs- och skrivutvecklingsmetoder som de 
använder. Alla pedagoger svarade att de var intresserade av att delta. Vi mejlade och tackade 
för deras visade intresse och gav dem förslag på tider då vi skulle kunna genomföra 
intervjuerna. Vi beskrev även hur intervjuerna skulle gå till där en av oss skulle intervjua och 
den andra observera. Vi frågade om det gick bra att vi bandade intervjun. En viktig aspekt att 
överväga innan intervjun är att bandspelaren för vissa personer kan vara hämmande och leda 
till att de uttalar sig mer försiktigt och blir nervösa. Det kan till och med finnas de personer 
som inte kommer att tillåta oss spela in intervjun (Ejvegård, 2003). Vi meddelade även 
pedagogerna att intervjun inte skulle vara längre än en timme.   
 
För att intervjuerna skulle ge resultat som var lätt att analysera gjorde vi en pilotintervju för 
att testa våra intervjufrågor. Under denna intervju upptäckte vi att några av intervjufrågorna 
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kunde feltolkas och att en annan var överflödig, därför omarbetades intervjufrågorna efter 
denna intervju. 
 
Alla intervjuer genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats för att de skulle befinna sig i 
en trygg miljö där de känner sig bekväma (Trost, 1997). För att öka studiens reliabilitet har en 
av oss agerat intervjuare och den andra observerat denne så att frågorna ställs på ett likvärdigt 
sätt under samtliga intervjuer.  
 
En intervju bör alltid inledas med att intervjuaren berättar om syftet för intervjun samt om 
något material såsom diktafon kommer att användas. Här gäller det att tydliggöra för den 
intervjuade om rätten till anonymitet samt att intervjun får avbrytas när som helst om 
intervjupersonen upplever att situationen blir obekväm (Kvale & Brinkman, 2009). Innan vi 
startade intervjun frågade vi återigen om det gick bra att vi bandade den och berättade att 
intervjun skulle vara konfidentiell.  
 
Inledningen på en intervju är viktig för hur resten av intervjun ska fortlöpa. Därför är det bra 
att första frågan tillåter intervjupersonen att prata fritt och övergripande kring ämnet (Trost, 
1997). Därför valde vi att öppna intervjun med att fråga om pedagogen kunde beskriva sitt 
arbete med läs- och skrivutveckling. I den kvalitativa intervjun använder man sig i stor 
utsträckning av indirekta eller öppna frågor (Krag Jacobssen, 1993). Vidare bör man följa upp 
intervjupersonens svar med uppföljningsfrågor och be intervjupersonen om ett mer utvecklat 
svar utan att markera vad denne ska uppmärksamma (Kvale & Brinkman, 2009). För att 
intervjupersonen skulle känna sig trygg att prata fritt försökte vi få ett så naturligt samtal som 
möjligt under alla intervjuerna. Vi hade intervjuguiden (bilaga 1) som mall för samtalet och 
ställde samtliga frågor till alla intervjupersoner. Intervjuaren ställde följdfrågor för att få 
analyserbara svar som svarade mot våra frågeställningar.  
 
 
Vi avslutade intervjuerna med en kort uppföljning där vi frågade hur intervjupersonen 
upplevde intervjun och om det var något de ville tillägga eller kommentera. Detta menar 
Kvale och Brinkman (2009) är ett bra sätt att avsluta en intervju med.  
 
3.5 Validitet och reliabilitet 
 
I kvalitativa studier går begreppen reliabilitet och validitet in i varandra då reliabiliteten inte 
lägger vikten i ett likvärdigt svar utan i att fånga det unika i situationen. Därför används allt 
oftare validitet som en vidare innebörd av dessa två begrepp inom kvalitativa forskningar 
(Patel & Davidson, 2003). 
 
Validitet handlar om en metod undersöker vad den påstås undersöka, det vill säga den svarar 
på frågan: Mäter du vad du tror att du mäter? Reliabilitet förbinds med forskningsresultatets 
struktur och tillförlitlighet. Begreppet handlar om resultatet kan reproduceras vid ett annat 
tillfälle och av andra forskare (Kvale & Brinkman, 2009). För att öka intervjuernas validitet 
har vi använt oss av bandspelare, detta för att dokumentera verkligheten så att vi sedan kan 
registrera den och försäkra oss om att vi uppfattat intervjun korrekt. Att ”lagra” verkligheten 
och sedan registrera menar Patel och Davidsson (2003) ökar intervjuernas validitet. Genom att 
vi båda deltog under intervjuerna där den ena ställde frågorna och den andra observerade 
menar Patel och Davidson (2003) att ett mått på reliabiliteten som kallas 
interbedömarreliabiliteten ökar. Genom att en av oss registrerade intervjusvaren samt 
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intervjuaren och sedan kontrollerade likheterna mellan registreringarna av svaren kan vi 
minska risken för felvärde i intervjuerna (Patel & Davidson, 2003). 
 
3.6 Bearbetning av data 
 
I analysen av data har vi utgått från ett hermeneutiskt synsätt vilket innebär att vi har ett 
holistiskt tillvägagångssätt, vi har alltså gått från helheten till delarna (Patel & Davidson, 
2003). Analysarbetet har påbörjats en eller två dagar efter själva intervjun, detta menar Trost 
(1997) skapar distans till intervjun för att man sedan ska kunna analysera den på ett korrekt 
sätt. Vidare anser han att vänta för länge kan innebära att detaljer och upplevelser uteblir i 
analysen. Patel och Davidson (2003) menar likaså att det är bra att sätta igång med analysen 
medan man har intervjun fräscht i minnet. Ju längre man väntar med att börja analysera 
intervjun desto svårare blir det att komma ihåg detaljer. Med ovanstående i åtanke började vi 
med att lyssna igenom hela intervjun för att få en övergripande bild av den. Efter detta började 
vi transkribera intervjun, innehållet bröts sedan ner i delar för att skapa förståelse och hitta 
den information som svarar mot vårt syfte (Patel & Davidson, 2003). Utifrån detta gjorde vi 
meningskoncentreringar där vi sammanfattade intervjupersonernas yttranden till kortare 
formuleringar. Sedan formulerade vi teman som vi ansåg dominerade i svaren, dessa teman 
blev föremål för våra tolkningar och analyser (Kvale & Brinkman, 2009). Här har vi använt 
oss av vissa citat som vi anser har varit lämpliga i situationen. Intervjucitat menar Kvale och 
Brinkman (2009) ger läsaren en bra uppfattning om innehållet och den personliga 
interaktionen som uppstår under intervjun. Att använda sig av citat med talspråk i stor vidd 
anser Trost (1997) dock är oetiskt då den intervjuade kan ta illa upp eller skämmas om den 
blir ordagrant citerad. Även Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjucitat inte bör 
återges i talspråk utan omformuleras i skriftspråklig form. Med detta i åtanke omformulerade 
vi citaten till skriftspråk. Datan analyserades sedan och skrevs in rapportens resultat och 
analys del. Vi har valt att slå samman resultat delen och analys delen då vi vill ge datan en 
djupare betydelse. Bjurwill (2001) menar att data aldrig talat för sig själv och rekommenderar 
därför att resultatredovisningen bör involvera en analyserande del. Utgångspunkten för 
analysen är att se skillnader och likheter i undersökningsgruppen och så länge man strävar 
mot att ge rättvisa åt resultatet och inte glömmer bort den analyserande delen kan det vara en 
fördel att slå ihop dem (Bjurwill, 2001).  
 
3.7 Bortfall 
 
Under intervjuprocessen skedde ett bortfall då en av intervjupersonernas barn blev sjukt 
dagen innan intervjun skulle ske. Vi hoppades att intervjun trots detta skulle kunna 
genomföras senare under veckan men tyvärr var inte detta möjligt. Däremot hade vi inga 
bortfall när det kommer till intervjufrågorna där alla intervjupersoner valde att svara på alla 
frågor.
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4. Resultat 
 
Vi presenterar vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Inledningsvis har vi sammanfattat 
intervjupersonernas svar och utifrån dem framställt teman som vi ansett varit gemensamma 
för det pedagogerna sagt under intervjuerna. 
 
4.1 Frågeställning 1: Hur arbetar pedagogerna med läs- och 
skrivutveckling? 
 
Specialpedagog 
 
Specialpedagogen berättade att hennes arbetssätt varierar eftersom det är så olika från barn till 
barn vad de behöver. I hennes yrke måste man använda sig av många olika metoder för att 
hitta det bästa sättet för varje enskilt barn. Hon anser att de flesta elever lär sig läsa genom 
ljudmetoden och att ytterst få lär sig med hjälp av ordbilder som hon menar att man istället 
kan använda som komplement. 
 
En viktig del och ett stöd för henne i sitt arbete är Ingvar Lundbergs bok God läsutveckling. 
Med hjälp av lässchemat i God läsutveckling kollar specialläraren av eleverna några gånger 
per termin för att se hur långt de har kommit. Detta tycker eleverna är roligt eftersom att de 
får vara delaktiga genom att färglägga de stadier som de gått förbi i schemat.  I materialet 
använder hon sig av fem olika steg, fonologisk medvetenhet, avkodning, läsflyt, läsförståelse 
och läsintresse. Dessa fem steg anser hon går hand i hand under utvecklingen. God 
läsutveckling blir som ett djupgående komplement till klasslärarnas kartläggning där de 
använder sig av materialet Nya språket lyfter. Fördelen med att arbeta med detta material är 
enligt henne alla tips på olika övningar som det innehåller. Hon berättar att hon utgår från 
övningarna och vidareutvecklar dem för att få dem att passa vid olika arbetstillfällen. 
 
Upprepad läsning lyfter hon fram som en viktig del av läsutvecklingen. Hon menar att det 
märks på eleverna att de tycker läsningen flyter lättare om de får läsa samma text flera gånger. 
Genom att låta eleverna läsa en text flera gånger och markera fel som uppstår kan hon se hur 
deras läsning utvecklas och även visa för eleverna vilka framsteg de gör. 
 
I årkurs ett och två fokuserar specialpedagogen mest på elevernas läsutveckling eftersom hon 
anser att det är mest väsentligt, skrivutvecklingen får komma senare. I skrivutvecklings 
arbetet som hon gör använder hon sig mycket av datorn. Dataprogrammet Lexia innehåller 
många skrivövningar som eleverna får sitta och träna på. Genom programmet Lexia har hon 
märkt att en del barn lär sig läsa genom att skriva. Barnen har ofta lättare för att skriva 
eftersom de inte behöver hålla flera olika ljud i minnet. Specialpedagogen beskriver ett 
program i Lexia där det kommer upp en bild på ett föremål, eleverna ska då skriva namnet på 
detta föremål. Kommer det upp en bild på en sol ska de skriva sol under bilden. När eleverna 
skriver behöver de bara fokusera på ett ljud i taget därför har många lättare för att skriva än 
läsa. I sitt arbete använder specialläraren sig av olika pedagogiska spel men hon tillverkar 
även mycket material själv, bland annat memorykort med ord och bilder. 
 
Det sker en noggrann uppföljning av elevernas läsutveckling dels genom ett H4:a test där 
eleverna ska läsa så många ord som möjligt på en minut. Testet görs en gång varje termin hon 
anser att det säger mycket om elevernas avkodning och läsflyt. Uppföljningen sker även med 
hjälp av schemat i God läsutveckling där hon använder sig av fem steg, fonologisk 
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medvetenhet, avkodning, flyter läsningen, läsförståelse och läsintresse. Därutöver gör varje 
klassläraren en uppföljning genom materialet Nya språket lyfter. Eleverna har nu även 
nationellt prov i årskurs tre och fem som även det blir en uppföljning på deras läs och 
skrivutveckling. 
 
Pedagog 2 
 
När pedagogen beskriver sitt arbete med läsinlärning utgår hon i första hand från barnens 
språk. Genom att arbeta med många olika metoder under läsinlärningen försöker hon 
tillgodose alla barn. Hon menar att genom att arbeta på många olika sätt kan man möta alla 
barn, det finns något för alla. Några av de arbetssätt hon använder sig av är ordbilder, egen 
producerade texter, datorn och ljudning. Vid flera tillfällen under intervjun poängterar hon att 
det allra viktigaste är barnens egna språk. Hon menar att undervisningen bör utgå från det som 
ligger barnen närmast. 
 
Hon berättar om klassens arbete med egenproducerade texter där hon med hjälp av skolans 
interaktiva tavla dikterar det eleverna säger. Texterna kan handla om verkligheten, något som 
de tillsammans har upplevt såsom en friluftsdag eller när skolan fyllde 20 år. Alla elever 
måste säga något och hon skriver till exempel – Vi har firat skolan som har fyllt år, sa Kalle. 
Texten arbetar de vidare med genom att de tillexempel ska hitta sin egen bokstav, ord de kan 
läsa, ord som är svåra eller konstiga, dessa ord får de sedan gå fram och ringa in på tavlan. 
Vid dagens slut tar de med sig texten hem för lästräning. Hemma tränar de på att läsa texten 
men eftersom de kan olika mycket så får vissa elever bara till uppgift att läsa sin egen mening 
och de som kan mer får välja hur mycket de vill läsa och de som är jätte duktiga ska läsa allt. 
Detta arbete börjar hon med redan under första veckan i årskurs ett. Hon påpekar att det är 
oerhört viktigt att informera föräldrarna om arbetet som sker i klassen och hur de kan jobba 
hemma tillsammans med sina barn. Till texten får eleverna även ett papper där de ritar en bild 
utifrån textens innehåll, teckningarna tillsammans med texterna sätts sedan ihop till en 
läsebok som var och en får i slutet av årskurs ett. Denna bok hänger kvar i klassrummet för att 
inspirera nästa års ettor som då börjar med samma arbete. 
 
I klassen jobbar hon även med ordbilder såsom sa, mamma, pappa, och, en och ett. Eleverna 
får lägga ordbilder, när de har klarat ordbilden stoppar de dem i en liten ficka som efterhand 
fylls med lappar. Sammanlagt arbetar de med 20 ordbilder, när de har klarat alla får de ett 
klistermärke på fickan och en stor applåd av klassen. Varje vecka får de nya ordbilder och en 
ny text som de skrivit tillsammans. 
 
Pedagogen berättar om ett projekt hon startat upp i klassen, läsmys. Där jobbar man mycket 
med boksamtal för att öka läsförståelse. Här använder hon sig av små enkla böcker med 
ungefär två rader med text på varje sida. Varje elev får varsin bok av den bok som gruppen 
fått tilldelad, denna tar de sedan med sig hem och läser. När barnen läst boken delas de in i 
grupper om två eller tre där de pratar om den utifrån frågor som pedagogen tagit från Aidan 
Chambers bok Boksamtal. Under tiden går hon runt och lyssnar på elevernas diskussioner och 
när de läser ur boken. Läsmys sker varje vecka där eleverna slussas in så fort de kan läsa lite 
grann. De elever som inte kan läsa får vara hos specialläraren där de jobbar med andra böcker. 
Just boksamtalet poängterar hon är viktigt för läsförståelsen och gör att eleverna måste tänka 
när de läser. Hon menar att, det inte är naturligt för barnen att läsa och hur ska man då få 
barnen att förstå det de läser. Genom boksamtalen får eleverna träna sig på att prata inför 
varandra och våga uttrycka sig.  
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Pedagogen berättar att hon använder sig av skönlitterära böcker i sitt arbete, en som de 
nyligen arbetat med är Edvals fantastiska resa. Eleverna får skriva och samtala kring 
händelserna och känslorna som beskrivs i boken. Hon berättar att eleverna har ritat och skrivit 
två och två utifrån boken, materialet som eleverna producerat har de sedan satt ihop till en 
Storbok. 
 
När det kommer till skrivning har alla barnen en dagbok som de skriver ifrån första veckan i 
skolan. Här skriver de varje fredag om vad som hänt under veckan. Hon rättar eller ändrar 
aldrig på något som eleverna har skrivit i dagboken. De elever som inte kan skriva själva 
hjälper hon genom att diktera deras ord. De elever som har kommit lite längre i sin skrivning 
berättar för henne vad de vill skriva. Pedagogen antecknar detta på lappar som eleven sedan 
får skriva av. Målet är att alla ska skriva själva. Här menar hon att både hon och barnen kan se 
en fantastisk utveckling, ibland bara från en vecka till en annan. 
 
Hon beskriver även sitt arbete med skrivinlärningen där hon försöker att jobba med Att skriva 
sig till läsning, (ASL). Hon nämner grundaren för metoden Arne Trageton och menar att hans 
metod är bra och utvecklande på många sätt men att hon upplever att den är svår att 
organisera och få till det som hon tänkt sig, trots att hon har två datorer i klassrummet. Även 
om hon upplever att det är svårt, genomför hon regelbundet träningen och beskriver att de 
alltid jobbar två och två vid en dator. Fördelen med att jobba i par anser hon är att de kan 
diskutera medan de arbetar. Det barnen skriver på datorn klistras in i en bok där de skriver 
bokstäver, meningar och bokstavspussel.  
 
Pedagogen använder sig av två olika böcker i svenska, Tuttifrutti och Ordboken. Tuttifrutti är 
för de elever som behöver träna bokstäver och lyssna på ljud och Ordboken är för de som 
behöver skrivträning. Till dessa båda böcker arbetar barnen med olika arbetsscheman. Hon 
berättar även att hon använder sig av Majasalfabets sånger när de jobbar med bokstäverna. 
 
Hon berättar att hon följer upp eleverna genom att ta reda på med hjälp av specialläraren hur 
mycket varje elev kan när det kommer till bokstäver och läsning. Detta görs genom ett ABC – 
papper och en text som eleverna får läsa. Hon följer även upp eleverna genom ett test i 
läsförståelse där eleverna ska visa en förståelse för textens innehåll. 
 
Pedagog 3 
 
I pedagogens arbete med läs- och skrivutveckling har samtalet en primär roll. Hon berättade 
att nästan allt arbete i hennes klass bygger på samtalet. Varje dag samlar hon barnen i en ring 
och samtalar om olika ämnen. Ibland kan det vara redovisningar av arbeten, matteuppgifter 
eller böcker som eleverna läst. Det kan även vara elevernas gemensamma upplevelser som 
lyfts fram.  
 
Hon berättar att precis som Vygotskij ansåg bör eleverna ha samtal med någon som är lite 
bättre än de själva då kan de lära sig mycket som till exempel nya ord. När klassläraren har 
samtalslektioner ställer hon bara öppna frågor så att hon inte bara får ett ja eller nej som svar, 
hon vill ha hela meningar. Genom samtalen försöker hon lära dem att beskriva mer och 
använda sig av fler adjektiv. I arbetet utgår de ofta från tankekartor som de sedan får samtala 
om. Beroende på vad de gör för något arbetar de i allt i från hel klass till halv klass eller ännu 
mindre grupper. Hon föredrar att ha samtal med eleverna eftersom att det är mycket mer 
spännande än att följa en lärobok från pärm till pärm. Utifrån sin planering vet hon precis vad 
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eleverna ska kunna. Det gäller bara att hitta så många varierande arbetssätt som möjligt att 
arbeta med. 
 
Arbetet med språket sker i olika former. Eleverna arbetar enskilt, i liten och i större grupp. 
Pedagogen poängterar att språket ska användas både skriftligt och muntligt. Det är även 
viktigt att eleverna får använda sig av olika typer av texter som till exempel något det har läst 
eller något som hon har läst. Eleverna arbetar också mycket med egen producerade texter och 
texter som är styrda av läraren. I klassen läggs det även stort fokus på läsning. De har 
boksamtal där de utgår från Aidan Chambers modell. Eleverna får till exempel arbeta med 
framsidan på en bok och fundera på vad den handlar om. De får skriva en egen baksidetext 
och diskutera olika frågor utifrån Chambers modellen. Pedagogen anser, att utveckla språket 
är att använda språket i så många varierande situationer som möjligt. 
 
I det allra första läs- och skrivutvecklingsarbetet i årskurs ett börjar hon med att göra en 
kartläggning för att se var eleverna befinner sig i sin utveckling. Sedan arbetar pedagogen 
med vad hon kallar för en förenklad LTG-metod. Då utgår hon ifrån elevernas gemensamma 
upplevelser. Varje barn får bidra med några egna ord till klassens gemensamma text. Det kan 
vara enkla meningar som - Vi har fått en bok, sa Karin. Dessa texter utgår hon sedan ifrån i 
arbetet med läs och skrivutvecklingen. I årskurs ett tycker klassläraren att det är viktigt att 
skriva mycket för barnen, hon skriver många korta LTG-texter. Även här lyfter hon fram 
vikten av samtalet och berättar att hon pratar mycket med barnen. Storböcker är också 
någonting som hon använder sig av i ettan men då är det viktigt att det finns möjlighet att ha 
eleverna i mindre grupper, även halvklass är för många elever för detta arbete. Hon berättar 
att det alltid finns de elever som redan kan läsa när de börjar ettan som behöver stimulans 
utifrån sin nivå. Dessa elever får mer avancerade texter att läsa. Likaså får de elever som 
redan kan skriva får skriva fylligare texter på varje moment. 
 
Skrivutvecklingen tycker hon hänger ihop med läsutvecklingen men i ettan är det mer arbete 
med teknik och motorik genom att forma bokstäver. I sin tvåa som hon har nu får eleverna 
skriva mycket men många har inte kommit så långt än. De skriver bland annat faktatexter. 
Eleverna lägger inte så stor vikt i vid att stava rätt, vilket klassläraren inte heller gör förutom 
vid speciella tillfällen som till exempel utställningar. 
 
Pedagog 4 
 
Pedagogen berättar att hon använder sig av lite hopblandade metoder där man både tar isär 
och sätter ihop där hon försöker variera sig så mycket som möjligt när det kommer till valet 
av olika uppgifter. Hon menar att man måste prova olika metoder och plocka lite här och lite 
där för att se vad som fungerar.  
 
Hon jobbar framför allt med att forma bokstäverna och lära in ljuden, detta arbete sker 
parallellt för att eleverna så småningom ska kunna få ihop bokstäverna till ord. Arbetet med 
bokstäverna startar med att lära eleverna att göra ljudanalyser. Hon beskriver att allt arbete 
sker på olika plan eftersom alla elever är olika och kan olika mycket när de kommer till 
skolan. De elever som redan kan läsa när de börjar skolan får jobba mer med skrivningen när 
de börjar arbeta med bokstäverna. Det arbete som görs utifrån varje bokstav är 
individanpassat så att det är lagom svårt för varje enskild elev. Detta gör att alla elever kan 
jobba lika länge med samma bokstav, ingen får gå vidare förrän alla är klara. De som kan 
mycket från början och inte behöver öva lika mycket tid får andra kluriga uppgifter att jobba 
med. Hon påpekar att hon lägger ganska lång tid på arbetet med varje bokstav, detta för att det 
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ska förankras hos eleverna. I början säger hon att arbetet med en bokstav kan ta jättelång tid 
men efter ett tag brukar det gå snabbare. De elever som har svårt för att lära sig att läsa och 
skriva har möjligheten att få hjälp av specialläraren som under hela det första året finns i 
klassen för att stötta och hjälpa. Hon menar att genom att använda sig av olika metoder och 
hålla ett lågt tempo lyckas hon oftast fånga in alla elever. Att stimulera de som redan kan 
menar hon är en viktig del i arbetet. För att göra detta plockar hon in extra material och 
böcker istället för att släppa dem vidare i arbetet. Genom att jobba på detta sätt tycker hon att 
eleverna blir väldigt duktiga på bokstäverna eftersom arbetet ofta sker under en lång period 
där alla får den tid de behöver för att kunskapen ska bli befäst. Hon menar att har man basen 
klar så är det lättare att sedan vidga kunskaperna. 
 
Så småningom börjar eleverna skriva sagor tillsammans. Eleverna bestämmer själva vad 
sagan ska handla om och skriver sedan av den och läser den tillsammans. Här övar de på att se 
och höra att ljuden hänger ihop med bokstäverna. 
 
När det kommer till att eleverna ska träna sig på ljud använder hon sig av Trulleboken där 
eleverna får lyssna ut ljudet i orden och skriva ner de man hör. Pedagogen tycker boken är bra 
eftersom eleverna tydligt kan se sin utveckling. Hon använder sig även av ”tokiga meningar” 
som eleverna får skriva kring. Utöver detta jobbar hon med ordkedjor där eleverna får klippa 
ut bokstäverna. Hon berättar att hon även använder sig av arbetsblad som handlar om att 
plocka ut och sätt ihop bokstäver. 
 
Pedagogen berättar att hon följer upp eleverna inför varje utvecklingssamtal genom 
handledning av nya Nya språket lyfter. Varje elev får en enskild stund med henne där hon 
kollar upp var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Detta noterar hon på schemat som 
finns i Nya språket lyfter som sedan diskuteras med eleverna och deras föräldrar. Detta gör 
det väldigt tydligt för både eleven och föräldrarna att se vad de lärt sig och se utvecklingen 
som skett. Ett H4:a test görs alltid innan utvecklingssamtalet där eleverna ska läsa så mycket 
som möjligt på en minut. Utifrån detta görs ett stapeldiagram som gör det enkelt för eleverna 
att se sin egen utveckling. Hon berättar att de även gör någon typ av läsförståelsetest. Testet 
kan handla om att hitta rätt bild till texten som är anpassad efter deras förmåga. 
 
Montessoripedagog 
 
I arbetet med läs- och skrivutveckling utgår pedagogen inte från någon konkret metod utan 
från de material som kommer från Montessoripedagogiken. Dessa material fokuserar på 
fonologisk medvetenhet, långa och korta vokaler, ord som inte låter som de stavas och på skj-
ljuden, ng och ck- ljud. 
 
 Enligt den intervjuade montessoripedagogen startar läs- och skrivutvecklingsarbetet inom 
montessoripedagogiken tidigare än i förskoleklass och i årskurs ett. Läs- och skrivinlärningen 
börjar pedagogerna med redan i förskolan. Montessoripedagogen berättar att Maria 
Montessori som är grundaren till pedagogiken, ansåg att det finns perioder då barnen är mer 
mottagliga för inlärning. Dessa perioder kallas för sensitiva perioder. Pedagogen berättar att 
när barnen är mellan 1-5 år har de en stor sensitiv period och det är egentligen då man ska 
börja med läs- och skrivinlärningen. Görs det här på rätt sätt och i rätt ålder kommer barnen 
att knäcka läskoden snabbt säger pedagogen. Eftersom skolan som pedagogen arbetar på inte 
har någon förskola får hon arbeta mer traditionellt med barnen som börjar i ettan. Enligt 
pedagogen är det då egentligen för sent att börja med läs- och skrivinlärningen, visst kan de 
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lära sig att läsa och skriva men det tar betydligt längre tid och mer kraft än vad det skulle ha 
gjort om det befunnit sig i den sensitiva perioden.   
 
Pedagogen berättar att hon har gjort ett traditionellt schema för läs- och skrivinlärningen. 
Eleverna får bland annat arbeta med motoriken genom att skriva med pensel, eftersom 
handrörelserna behöver tränas på olika sätt. Förutom pensel får eleverna använda sig av kritor, 
cernitlera och sand när de ska forma bokstäver. I klassen använder de sig av material som är 
utformat för att stimulera arbetet med händerna, det kallas för sensoriskt material och 
skapades av Maria Montessori. Genom att arbeta med kroppen når kunskapen hjärnan menar 
pedagogen.  
 
I arbetet med läsinlärningen arbetar hon med ett Montessori material som kallas för det ”rosa 
materialet”. Allt rosa material är ljudenligt. I arbetet med läs- och skrivinlärning har hon flera 
moment där hon arbetar med bokstavsljud, detta arbete lägger hon stor vikt vid. 
 
I första momentet arbetar de med en ask som innehåller saker som låter precis som de stavas 
till exempel en liten säl av plast. Eleven får då i uppgift att plocka fram en sak som låter som 
det bokstavsljud som klasser jobbar med för tillfället. Arbetar klassen med bokstavsljudet s så 
kan eleven plocka fram sälen. Därefter sitter pedagogen tillsammans med eleven som får 
bygga ordet säl med hjälp av trä bokstäver. För varje bokstavsljud har hon gjort ett arbetsblad 
med olika ord som innehåller det gällande bokstavsljudet. För bokstavsljudet s kan det vara 
bilder på till exemplen en säl, en vas och en sol. Vid varje bild är det tomma rutor för varje 
bokstav i ordet, eleverna ska då analysera var bokstavsljudet s ska vara någonstans först i 
mitten eller sist. I det ”rosa materialet” finns det flera olika ljudenliga övningar som 
tillexempel ordkort och olika arbetsblad. Det finns ordlistor med ljudenliga ord som eleverna 
får läsa tyst för sig själva och försöka nöta in som ordbilder. De första böckerna som barnen 
läser har oftast bara ett ord på varje sida. Pedagogen berättar att när eleverna har arbetat 
färdigt med det ”rosa materialet” kan de oftast läsa. 
 
Då får de börja arbeta med det ”blå materialet” som är uppbyggt på samma sätt men 
innehåller ord som inte låter precis som de stavas, ord som har kort eller lång vokal. Det blå 
materialet är mer inriktat på skrivning. Efter det ”blå materialet” kommer det ”gröna 
materialet” som är lite mer avancerat och är även genom ett arbetsschema kopplat till 
läseboken Första gluttarna. Det här materialet fokuserar på skj-ljuden, ng och ck- ljud. 
 
Pedagogen tycker att det viktigaste är att få eleverna motiverade och tycka att läsningen är 
rolig. Hon poängterar att det är viktigt att även hon som pedagog läser och visar att hon tycker 
läsning är viktigt. Hon arbetar mycket individuellt med lästräningen, men när hon använder 
sig av Första gluttarna har hon nivågrupperat eleverna för att de i läsgrupperna ska ligga på 
en jämn nivå. Utifrån materialet Första gluttarna arbetar klassen med en särskild bokstav 
varje vecka.  Pedagogen försöker stimulera eleverna genom läsning i olika former allt ifrån att 
hon läser högt för dem till att de läser i grupp för varandra och tyst för sig själva.  
 
För att följa upp elevernas utveckling använder hon sig av ett DHL-test, där eleverna ska läsa 
så många ord som möjligt under en viss tid. Beroende på hur många ord de klarar sätter hon 
eleverna på olika nivåer. Pedagogen använder sig även av schemat i boken God läsutveckling 
och av LUS. För varje ämne gör hon en pedagogisk planering där hon utgår från läroplanens 
strävansmål. Planeringen ryms på en A4:a sida och blir en överblick över vad eleverna ska 
göra och kunna. Planeringarna över de olika ämnena sitter synliga i klassrummet så att 
eleverna kan ta del av dem. När de har samling pratar pedagogen med klassen om planeringen 
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och om vad de ska lära sig. Under samlingen följer hon även upp planeringarna och för att se 
vad eleverna har lärt sig och vad de har arbetat klart med. De olika målen skrivs ner i 
elevernas planeringsböcker. För att förtydliga målen har hon ritat hagar och skrivit målen i 
rutorna, på så sätt blir det tydligt för eleverna vad de ska kunna. 
 
4.2 Teman utifrån frågeställning 1: Hur arbetar pedagogen med läs- och 
skrivutveckling? 
 
4.2.1 Blandade läs- och skrivutvecklingsmetoder 
 
Vår intervjustudie visar att de fem pedagogerna inte använder sig enbart av en läs- och 
skrivutvecklingsmetod utan av flera olika. Alla pedagoger uttryckte att de i sitt arbete 
använder sig av en blandning av metoder, var av några av dem gav konkreta exempel på olika 
läs- och skrivutvecklingsmetoder som de använder sig av. 
 
Specialpedagogen anser att de flesta elever lär sig läsa genom ljudningsmetoden men hon 
beskriver inte närmre hur arbetet med denna metod går till. I årskurs ett och två lägger hon 
större vikt vid läsutvecklingen än vid skrivutvecklingen. Men berättar att hon upptäckt genom 
dataprogrammet Lexia att många elever har lättare för att skriva än för att läsa. Enligt 
specialpedagogen beror detta på att eleverna bara behöver komma ihåg ett ljud i taget när de 
skriver. Specialpedagogen säger inte konkret att hon använder sig av metoden, Att skriva sig 
till läsning (ASL) men utifrån hennes intervjusvar gör vi antagandet att hon är inspirerad av 
den, eftersom att hon även nämner att hon varit på en kurs med Arne Trageton. 
 
Pedagog 2 berättar att hon använder sig av metoden, Att skriva sig till läsning (ASL) vilket vi 
tydligt kan se utifrån hennes beskrivning av arbetsförloppet. Pedagogen lägger även stort 
fokus på läsning i sitt arbete med läs- och skrivutveckling. Utifrån det arbetssätt som hon 
beskriver kan vi göra kopplingar till Manhattan New School (MNS). Hon poängterar tydligt 
att det viktigaste i arbetet är att utgå ifrån barnens språk och att utgå från det som språkligt 
ligger barnen närmast. Varje morgon samlar hon eleverna på en matta och läser högt för dem. 
Hon har även samling på mattan efter varje rast. Pedagog 3 har även hon ett arbetssätt som 
påminner om Manhattan New School. Hon berättar att utgångspunkten i all hennes 
undervisning är samtalet.  
 
Ytterliggare en likhet mellan pedagog 2 och 3 är deras konkreta arbete med Läsning på talets 
grund (LTG). I årskurs ett använder sig pedagog 3 av en förenklad LTG-metod, då har klassen 
de egen producerade texterna som material. Vi upplever att hon ändå använder sig av ett väl 
genomfört LTG arbete. Pedagog 2 använder sig av en väl utarbetad LTG-metod som hon 
mycket konkret beskriver under intervjun. Trotts att hon inte benämner arbetssättet som LTG 
går det att göra en tydlig tolkning att det är den metoden hon följer. 
 
Pedagog 4 berättar att hon blandar olika syntetiska metoder, lite hopblandade metoder där 
man både tar isär och sätter ihop. Hon lägger även stor vikt vid att arbeta med bokstavsljuden 
genom att göra olika ljudanalyser.  
 
Montessoripedagog utgår inte från någon konkret läs- och skrivutvecklings metod i sitt arbete 
utan ifrån Montessoripedagogikens rosa, blå och gröna material som är sensoriska. Utifrån 
beskrivningarna av dessa material tolkar vi dem som syntetiska eftersom de bygger på 
ljudanalyser och olika övningar där eleverna ska bygga från mindre enheter till helheter. 
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Pedagog 2 och pedagog 3 har liknande utgångspunkter i sitt arbete med läs- och 
skrivutveckling, det vill säga vad de tycker är själva kärnan i undervisningen. Pedagog 2 
lyfter fram språket som den viktigaste delen och pedagog 3 samtalet. Utifrån intervjuerna kan 
vi se ett liknande förhållningssätt hos dessa pedagoger när det kommer till vikten av språk och 
samtal. 
 
Andra likheter hittar vi mellan pedagogerna 4 och montessoripedagogen som båda två lägger 
tonvikten på bokstavsljuden i läs- och skrivutvecklingen. Under intervjuerna poängterar de 
vikten av att eleverna får arbeta med bokstavsljuden. I deras klasser sker det ett stort arbete 
med att göra ljudanalyser. 
 
I arbetet med skrivutvecklingen kan vi se en stor skillnad i metod och tankesätt hos pedagog 2 
och de övriga pedagogerna. Pedagog 2 utmärkte sig eftersom att hon är den enda som börjar 
med skrivutvecklingen så fort eleverna började årskurs ett. De övriga pedagogerna fokuserar 
på läsutvecklingen först och låter skrivutvecklingen komma senare. Vi upplever att metoden 
Att skriva sig till läsning har varit en inspirations källa till pedagogens arbetssätt och tankar 
kring hur elever lär sig läsa och skriva. Hon anser precis som Arne Trageton, får man 
eleverna bara att skriva så kommer de lära sig läsa.  
 
4.2.2 Material 
 
Vi kunde både se likheter och olikheter i det material som de fem pedagogerna använde sig av 
i sin undervisning. Specialpedagogens material ser annorlunda ut i jämförelse med de övriga 
pedagogernas, eftersom hennes arbete skiljer sig från de fyra andra pedagogerna som är 
klasslärare. Specialpedagogen använder sig mycket av Ingvar Lundbergs bok God 
läsutveckling som hon tycker är ett stort stöd i sitt arbete. Hon använder sig även av 
pedagogiska spel, dataprogrammet Lexia, skrivning på datorn och memorykort. 
 
Pedagog 2 använde sig av datorn genom metoden Att skriva sig till läsning. Elevernas 
egenproducerade texter blir då en del av arbetsmaterialet. Vidare använder hon sig av 
ordbilder, småböcker med enkel text, dagböcker och skönlitterära böcker. Pedagog 2 har 
läromaterialet Tuttifrutti och Ordboken som hon har ett tillhörande arbetsschema till. När hon 
har boksamtal använder hon sig av Aidan Chambers modell, vilket även pedagog 3 gör. 
Förutom Chambers modellen använder pedagog 3 sig inte av så mycket konkret material. Det 
hon har är skön- och facklitteratur och egen producerade texter 
 
Pedagog 4 använder sig av olika arbetsblad som handlar om att sätta ihop och plocka ut 
bokstäver. Hon använder sig även av ordpussel i papper som eleverna får klippa ut. Eleverna 
får sjunga Majas alfabetssånger. Som läromedel har pedagogen Trulleboken. 
 
Montessoripedagogen är den av pedagogerna som har mest konkret material, hon använder 
sig av ett traditionellt schema i läs- och skrivinlärningen som kopplas till de rosa, blå och 
gröna materialen. Alla dessa tre material innehåller konkreta läs- och skrivövningar. Utöver 
dem får eleverna även träna sina motoriska färdigheter med penslar, kritor, cernitlera och 
skriva i sand. Hon tar även in mycket skönlitteratur i undervisningen. 
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4.2.3 Uppföljning 
 
Precis som på föregående tema skiljer sig specialpedagogens arbetssätt när det gäller 
uppföljning eftersom att hennes arbetsområde är mer inriktat på just det området. Hon gör 
noggranna och regelbundna uppföljningar genom H4:a test och God läsutveckling. 
 
Pedagog 2 tar specialpedagogen på sin skola till hjälp för att följa upp elevernas utveckling. 
Genom ett ABC-papper och en text som eleverna får läsa tittar de på elevernas bokstavs- och 
läskunskaper. Uppföljning sker även genom läsförståelse av en text, där hon tittar på 
elevernas läsförståelse. 
 
Pedagog 3 gör diagnoser för att följa upp elevernas utveckling, bland annat gör hon H4:a test 
precis som specialpedagogen. Hon gör läsförståelse test. För att följa upp skrivningen tittar 
hon på elevernas skrivna texter så att de har mellanrum mellan orden och gör ljudenlig 
stavning. Diagnoser gör hon med jämna mellanrum. 
 
Pedagog 4 följer upp eleverna genom Skolverkets material Nya Språket lyfter och med hjälp 
av schemat som materialet innehåller. Detta material följer upp både läs- och skrivutveckling. 
Pedagog 4 använder sig även av H4:a testet som specialpedagogen och pedagog 3 även 
gjorde. Hon använder sig även av ett läsförståelse test där eleverna ska koppla ihop rätt bild 
till rätt text. 
 
Montessoripedagogen använde sig av ett test som liknar H4:a testet men som heter DHL-test. 
Hon använder sig även precis som specialpedagogen av schemat i God läsutveckling och av 
LUS. Under samlingarna följer hon upp planeringarna för att se vad eleverna har gjort och lärt 
sig. 
 
Utifrån vårt resultat kan vi se att det läggs störst vikt vid uppföljning av läsning. Alla 
pedagoger förutom pedagog 2 använder sig av ett kvantitativt test som visar antal lästa ord på 
en bestämd tid, det vill säga H4:a testen och DHL-testen. Pedagogerna lägger även vikt vid att 
titta på elevernas läsförståelse. Pedagog 3 och 4 följer även upp skrivutvecklingen. Pedagog 3 
gör det genom att titta på elevernas skrivna texter och pedagog 4 gör det genom materialet 
Nya Språket lyfter. 
 
Specialpedagogen, pedagog 4 och montessoripedagogen låter eleverna vara delaktiga i 
uppföljningsprocessen. Där kan vi se en skillnad i delaktigheten som vi upplever mer aktiv 
och genom tänkt hos montessoripedagogen. 
 
4.3 Frågeställning 2: Varför har pedagogerna valt detta arbetssätt? 
 
Specialpedagog 
 
I sin långa erfarenhet av yrket som både klasslärare och specialpedagog har hon kommit fram 
till sitt nuvarande arbetssätt, som hon trivs mycket bra med. Flera gånger poängterar hon att 
det viktigaste av allt är att eleverna tycker arbetet är roligt och lustfyllt. Boken God 
läsutveckling innefattar mycket av det material som hon behöver i sitt arbete. I boken finns 
det tydliga förklaringar som gör det lätt att följa elevernas läsutveckling. Ingvar Lundbergs 
material är konkret och praktiskt. Specialläraren berättar att hon har varit på en föreläsning 
med Arne Trageton som förespråkar att eleverna ska lära sig läsa genom skrivning. Hon 
berättar att hon tycker att det är roligt att gå fortbildningskurser och lära sig om nya arbetssätt. 
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Eftersom barnen är olika och ofta inte lära på samma sätt menar hon att man måste hitta olika 
metoder att arbeta med. Genom att arbeta varierat tror hon att eleverna blir duktiga på 
fonologiskmedvetenhet vilket är själva grunden till läsningen menar specialläraren. I sin långa 
erfarenhet av yrket som både klasslärare och specialpedagog har hon kommit fram till sitt 
nuvarande arbetssätt, som hon trivs mycket bra med. 
 
Pedagog 2 
 
Pedagogen jobbar med läsmys där boksamtal är en stor del av arbetet som har till syfte att öka 
elevernas läsförståelse. Hon menar, att det inte är naturligt för barnen att läsa och hur ska 
man få barnen att förstå det de läser. Genom boksamtalen får eleverna träna sig på att prata 
inför andra och våga uttrycka sig.  
 
Hon beskriver att Arne Tragetons metod, Att skriva sig till läsning är bra och utvecklande på 
många sätt. Fördelarna med metoden anser hon är att eleverna jobbar i par där de kan 
diskutera med varandra medan de arbetar. Hon upplever att många barn skriver innan de lär 
sig läsa eftersom det ofta inte är några bekymmer för dem, låter man dem bara vara och inte 
petar för mycket och uppmuntrar så skriver de och sen kommer läsningen också. Hon menar 
att får man dem bara att skriva så lär de sig att läsa. Även datorns text gör det lättare för 
eleverna att läsa. Ett stort plus som hon ser med detta arbetssätt är att eleverna vågar skriva, 
det är aldrig någon som säger att de inte kan utan de visar en stark tro på sin egen förmåga. 
Genom att arbeta på olika sätt menar hon att barnen hela tiden är aktiva, lär av varandra och 
samtalar vilket resulterar i trygghet och ökat självförtroende. Hon menar även att det är bra 
för hennes egen del att arbeta på olika sätt då det ständigt blir roligare och ger mer variation. 
 
Hon tycker att eleverna är bra på att uttrycka sig och använda sina känslor. Framför allt tycker 
hon att de blir bra på att skriva det finns ingen broms på dem säger hon. Hon berättar att LTG-
metoden var en av de metoder som hon fick lära sig när hon utbildade sig till lärare. 
 
Pedagog 3 
 
Fördelen med sitt arbetssätt anser pedagogen är att man bygger på den metod som fungerar till 
det enskilda barnet eller den specifika gruppen på så vis förstör hon inte deras självförtroende. 
Eleverna måste tro på sig själva och sin förmåga så att de inte skapar murar och gränser, 
vilket gör att eleverna får arbeta ännu hårdare. Hon berättar att precis som Vygotskij ansåg 
borde eleverna ha samtal med någon som är lite bättre än de själva då kan de lära sig mycket 
som tillexempel nya ord.  
 
Hon tror att det är en fördel att eleverna arbetar mycket tillsammans genom de gemensamma 
LTG-texterna. Pedagogen menar att många elever idag är så sekulariserade och därför 
behöver de gemensamma upplevelser och utgångspunkter att prata kring. Arbetet med LTG-
texterna och samtalet blir därför extra viktigt. Fördelen för sin egen skull som pedagog är 
framförallt att hon tycker arbetet är kul och speciellt när hon ser att eleverna lär sig. Hon 
berättar att det finns många duktiga läsare i hennes klass. 
 
Pedagogen tycker att eleverna blir mycket verbala genom att arbeta på detta sätt. Hon menar 
att eleverna blir duktiga på att prata men även på att lyssna till varandra. Hennes elever har ett 
stort läsintresse som visas i bokrecensionerna de gör efter varje läst bok. Många av eleverna 
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har inte kommit så långt i sin skrivning än men hon poängterar att de bara går första terminen 
i tvåan. 
 
När pedagogen var nyutexaminerad använde hon sig mycket av LTG-metoden. Metoden 
lyftes fram under lärarutbildningen och inspirerade henne. Efter ett par år i yrket märkte hon 
att flera metoder fungerar som tillexempel helordsmetoden som hon till en viss del använder 
sig av idag. Hennes eget intresse och antagande har varit vägledande i val av arbetssätt hon 
använder sig av. Jag tror stenhårt på mitt arbetssätt. Är man bara intresserad och engagerad, 
så kan man lära barnen att läsa med vilken metod som helst. Men du måste själv tro på vad 
du gör. 
 
Pedagog 4 
 
Pedagogen berättar att hon lägger ganska lång tid på arbetet med varje bokstav, detta för att 
kunskapen verkligen ska förankras hos eleverna. Genom ett arbete där alla får tiden på sig att 
lära menar hon leder till att självförtroendet hos eleverna ökar. 
 
Att mixa olika metoder menar hon gör att alla elever får möjligheten att lära, eftersom alla lär 
på olika sätt. Hon poängterar dock att det är viktigt att man tror på det man gör och är trygg i 
de metoder man använder. Hon tycker även att det är en fördel att variera och mixa metoder 
för sin egen del för att arbetet inte ska bli tjatigt. Hon menar att mycket av de metoder som 
finns idag inte fanns förr och att det finns större möjligheter att leka in kunskapen nu. Hon 
säger: Att det är A och O att hitta nya vinklingar och testa för att se om det är bra eller dåligt. 
 
Hon berättar att i sin utbildning fick hon lära sig att jobba med bokstäverna genom att sätta 
ihop dem. Senare kom LTG-metoden där man skulle skriva på blädderblock och plocka isär. 
Hon säger att hon använder sig av lite hopblandade metoder där man både tar isär och sätter 
ihop där hon försöker variera sig så mycket som möjligt när det kommer till valet av olika 
uppgifter. 
 
Montessoripedagog 
 
Montessoripedagogen beskriver att hon försöker stimulera eleverna genom läsning i olika 
former, allt ifrån att hon läser högt för dem till att de läser i grupp för varandra och tyst för sig 
själva. Det är just läsningen som hon tycker att de blir särskilt bra på. 
 
Fördelen med sitt arbetssätt tycker pedagogen är att hon kan sätta ribban på rätt nivå för varje 
enskild elev. En viktig del i arbetet är att se till varje elev och kunna vägleda dem på det sätt 
som passar dem bäst, detta menar hon är själva grunden i hennes arbete och i 
Montessoripedagogiken. Hon betonar även vikten av att eleverna aldrig ska behöva känna sig 
dåliga. För att lyckas med detta tror hon att man som pedagog måste använda sig av flera 
metoder. Hon menar att Har eleverna bra självförtroende, vill lära sig och får känna sig 
duktiga så lär de sig saker mycket fortare. 
 
Pedagogens arbetssätt bygger på den erfarenhet som hon fått genom åren. I början av sitt 
arbete tog hon mycket hjälp av erfarna pedagoger och inspirerades av deras sätt att arbeta. För 
sin egen del som pedagog tycker hon fördelarna är att arbetet aldrig blir tråkigt utan det är 
stimulerande och ger henne en kick att arbeta varierat. Avslutningsvis framhåller pedagogen 
att det viktigaste av allt är att eleverna blir trygga i sig själva och tycker det är roligt att gå i 
skolan. Hon säger mitt mål är att förmedla att det är roligt att gå i skolan.  
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4.4 Teman utifrån frågeställning 2: Varför har pedagogerna valt detta 
arbetssätt? 
 
4.4.1 Val av arbetssätt 
 
Pedagog 2 och pedagog 3 beskriver att de kommit i kontakt med metoden under sin 
utbildning, där de framför allt syftar till LTG-metoden som framhävts. Pedagog 4 mötte inte 
LTG-metoden under sin utbildning som pedagog 2 och pedagog 3 gjorde utan fick istället lära 
sig en syntetisk metod. LTG-metoden berättar pedagogen att hon inte kom i kontakt med 
förrän senare i sitt yrke. Pedagog 3 berättar att hon använde LTG-metoden flitigt i början av 
hennes yrkesliv, hon beskriver att hon senare provade andra metoder och märkte att de också 
fungerade. Likaså menar montessoripedagogen att hennes arbetssätt bygger på de erfarenheter 
hon fått av olika metoder genom åren. Även specialpedagogen menar att hennes långa 
erfarenhet som både klasslärare och specialpedagog har gjort att hon hittat ett arbetssätt som 
består av en mix av olika metoder passar henne mycket bra. Utifrån detta tolkar vi att de flesta 
metoder som pedagogerna använder sig av idag i sitt yrke har de mött under sina verksamma 
år som pedagog. Endast ett fåtal metoder de använder sig av idag tolkar vi att de har kommit i 
kontakt med under sin utbildning. Pedagog 3 berättar att valet av metoder har följts av hennes 
eget intresse. Hon menar att man måste tro på det man gör, då kan eleverna lära sig att läsa 
oavsett vilken metod man använder sig av. Även pedagog 4 nämner vikten av att tro på det 
man gör. 
 
Specialpedagogen var den enda som nämnde att hon går på fortbildningskurser där hon lär sig 
om nya arbetssätt, det var genom en föreläsning med Arne Trageton som hon kom i kontakt 
med och började arbeta med hans metod, Att skriva sig till läsning.  
 
4.4.2 Fördelar för pedagogen 
 
Specialpedagogen, pedagog 2, pedagog 4 och montessoripedagogen uttrycker vikten av att 
jobba på olika sätt för att skapa ett lustfyllt, stimulerande och varierat arbete som varken är 
tråkigt för eleverna eller för dem själva. Pedagog 3 uttrycker att hennes arbetssätt är roligt att 
jobba efter, speciellt när hon ser att eleverna lär sig Specialpedagogen menar att det är en stor 
fördel för henne att materialet hon använder sig av i metoden är konkret och praktiskt när det 
kommer till arbetet med elevernas läsutveckling. Specialpedagogen är den enda som 
uttryckligen nämner varför materialet är bra för hennes egen del. 
 
4.4.3 Fördelar för eleverna 
 
Att skapa ett roligt och lustfyllt arbete för sina elever i skolan beskriver specialpedagog och 
montessoripedagogen är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till val av metoder. 
Eftersom samtliga pedagoger använder sig av flera olika metoder i sin undervisning blir 
arbetet varierat och på så sätt kan även pedagogen styra över vilka metoder som används för 
att gynna den enskilde eleven och hela gruppen. Vi tolkar att samtliga pedagoger använder sig 
av metoder som de anser stärker elevernas självförtroende och på så sätt gör att de lär sig 
bättre. Pedagog 4 och montessoripedagogen menar att anpassa sitt val av metod efter eleven 
och att mixa metoder gör att alla elever får chansen att lära och stärker sin tro på sig själva. 
Genom att arbeta med olika metoder gör att montessoripedagogen kan individualisera sitt 
arbete så att hon kan utgå från varje enskild individ. Hon uttrycker även vikten av att se till 
varje elev och vägleda dem i arbetet. Genom att använda sig av olika metoder menar hon att 
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eleverna aldrig ska känna sig misslyckade då ett bra självförtroende hos eleverna gör att de tar 
in kunskap bättre. Detta menar även pedagog 3 när hon uttrycker att eleverna måste tro på sig 
själva och sin egen förmåga så att inte de skapar murar och gränser som hindrar dem från att 
ta in kunskapen. 
 
Specialpedagogen, pedagog 2, pedagog 3 uttrycker fördelen med att låta eleverna arbeta 
tillsammans. Pedagog 3 som bland annat arbetar med LTG-metoden menar att de 
gemensamma texterna är av stor vikt när det kommer till att prata och skriva om saker de 
upplevt tillsammans då många av dem varken gör detta hemma eller med sina kompisar.  
 
Vi kan se likheter mellan pedagog 3 och montessoripedagogen när de talar om att deras sätt 
att arbeta stimulerar eleverna till läsning vilket de tycker resulterar i att eleverna blir bra på att 
just läsa. Likaså menar specialpedagogen att variationen av metoder gör eleverna duktiga på 
den fonologiskamedvetenheten, vilket är viktigt för läsningen. Pedagog 2 som bland annat 
använder sig av metoden, Att skriva sig till läsning menar att de blir bra på att både skriva och 
läsa eftersom att läsningen kommer genom skrivningen. Samma pedagog jobbar mycket med 
boksamtal, där hon menar att detta arbetssätt gör att eleverna måste tänka när de läser och på 
så sätt ökar deras läsförståelse. Samtalen menar pedagog 2 gör eleverna duktiga på att 
uttrycka sig verbalt och våga prata framför andra. Likaså anser pedagog 3 som även hon 
jobbar mycket med samtal och boksamtal att eleverna blir duktiga på att uttrycka sig men 
även på att lyssna. Hon nämner även att deras läsintresse är mycket stort. Samtalen menar 
pedagogen bör ske med någon som är lite bättre än de själva då chansen för att lära nya ord 
ökar. Detta kopplar hon till Vygotskij som menar att allt lärande sker i samspel med andra. 
 
4.5 Frågeställning 3: Vilka teoretiska utgångspunkter har metoderna? 
 
4.5.1 Konstruktivism, phonics tradition och syntetiska metoder 
 
Vi gör tolkningen att specialpedagogen, pedagog 4 och montessoripedagogens arbetssätt 
tydligt går att koppla till syntetiska metoder. Pedagog 3 berättar att hon i specifika fall 
använder sig av Wittingmetoden som är en syntetisk metod men för övrigt kan vi inte se att 
hon använder sig av syntetiska metoder. Specialpedagogen uttrycker konkret under intervjun 
att hon upplever att de flesta elever lär sig läsa med hjälp av ljudningsmetoden och ytterst få 
lär sig genom ordbilder. Utifrån hennes beskrivning av sitt arbetssätt och av materialet God 
läsutveckling tolkar vi att hon har ett syntetiskt tillvägagångssätt med analytiska inslag. 
Utifrån vår intervjustudie kan vi se att pedagog 4 är den pedagog som arbetar mest renodlat 
med ett syntetisk arbetssätt. Vår tolkning grundar vi i hennes beskrivning av arbetet med läs- 
och skrivutvecklingen som innehåller övningar med bokstavskunskap, bokstavsljud och 
ljudanalys. I montessoripedagogens beskrivning av sitt arbetssätt med Montessorimaterialet 
tolkar vi att hennes arbete är övergripande syntetiskt. Materialet innehåller övningar i 
bokstavskunskap, bokstavsljud och ljudanalys.  
 
Vi tolkar att specialpedagogen, pedagog 4 och montessoripedagogens metoder till största del 
är syntetiska men har inslag av analytiska metoder. Dessa syntetiska metoder grundar sig i 
phonics traditionen som kan härledas till många av Piagets teorier om språk och tänkande. 
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4.5.2 Sociokulturell teori, whole language tradition och analytiska metoder  
 
De pedagoger som vi tolkar arbetar utifrån analytiska metoder är pedagog 2 och pedagog 3. 
En del av de analytiska metoder som de använder sig av såsom LTG-metoden har även 
syntetiska inslag. I det stora hela ser vi att båda pedagogernas arbetssätt bygger på analytiska 
metoder. Utifrån deras beskrivningar av sina arbetssätt där de redogör för en tydlig och 
strukturerad arbetsgång med gemensamma texter kan vi göra konkreta kopplingar till LTG-
metoden. Intervjuerna visar att pedagogerna lägger stor vikt vid att undervisningen utgår från 
språket och samtalet. Många moment i deras arbetssätt bygger på samtalet som till exempel de 
regelbundna samlingarna, boksamtalen och Storbok. Här kan vi se många likheter med de 
arbetssätt som man använder sig av i Manhattan New School. 
 
Pedagog 2 berättar om sitt arbete med en annan analytisk metod, Att skriva sig till läsning, där 
hon följer Arne Tragetons utarbetade modell. En annan pedagog som har inspirerats av denna 
metod tolkar vi är specialpedagogen då hon använder sig av ett arbetssätt som påminner om, 
Att skriva sig till läsning. Vi kan även se att specialpedagogen och montessoripedagogen 
använder sig av utvalda delar från analytiska metoder såsom ordbilder och olika pedagogiska 
spel.  
 
Pedagog 2 och pedagog 3 har ett arbetssätt som vi tolkar är nästintill renodlade analytiska 
metoder som grundar sig i whole language traditionen. Denna tradition har till stor del 
inspirerats av Vygotskijs teorier kring gemenskap och en lustfylld språkutveckling. 
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5. Diskussion 
 
I diskussionen första del, metoddiskussionen, redogör vi för studiens validitet och reliabilitet. 
Sedan behandlar vi vårt resultat, där våra egna tankar och åsikter samt tidigare forskning lyfts 
fram. Utifrån detta har vi dragit slutsatser. Diskussionen avslutas med rubrikerna 
implikationer för läraryrket och fortsatt forskning, där vi beskriver vad vi tar med oss i 
framtiden samt vad vi vill forska vidare i. 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar om läs- och 
skrivutvecklingsmetoder som de använder. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer 
vilket vi anser är den bästa metoden för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar, 
eftersom kvalitativa intervjuer fångar intervjupersonernas uppfattningar och perspektiv på 
omvärlden (Kvale & Brinkman, 2009). Genom att göra kvalitativa intervjuer har vi fått fram 
ett fylligt och innehållsrikt resultat. Vi inser dock att vi kanske inte har fått en helt rättvis bild 
av pedagogernas arbete eftersom det kan vara svårt att redogöra för hela sitt arbete under en 
kort intervju. Andra faktorer som vi anser kan påverka intervjusvaren såsom stress och 
välmående. Det kan också vara så att intervjupersonen fastnar vid en fråga och har svårt att gå 
vidare i intervjun. Risken är då att man inte får lika nyanserade svar som på de övriga 
frågorna. 
 
Andra metoder som vi anser hade kunnat vara användbara är enkäter och observationer. 
Anledningen till att vi inte valde enkäter är att vi förmodligen inte hade fått lika nyanserade 
svar som vi fick av våra intervjuer. Skulle vi istället ha använt oss av observationer hade vi 
behövt mer tid för att få ett tillförlitligt resultat. Då vi anser att varje observation skulle behövt 
sträcka sig under en längre tidsperiod. En fördel med att göra observationer är att vi kanske 
hade fått ett mer pålitligt resultat eftersom vi studerar pedagogens arbete i praktiken. 
Backman (2008) menar att observationer är den metod man väljer när man vill observera 
verkligheten. Observationen gör då att vi kan bilda oss egna uppfattningar kring pedagogens 
arbetssätt. Man kan dock inte veta om pedagogen under observationstillfället arbetar som den 
brukar, speciellt inte om observationen sker under en kortare period.  
 
Intervjuerna skulle lätt kunna genomföras igen men eftersom vi har använt oss av kvalitativa 
intervjuer är det inte säkert att svaren hade blivit de samma. Detta på grund av att 
pedagogerna har börjat tänka och reflektera över frågorna och på så sätt påbörjat en 
tankeprocess.  
 
Vi tycker att vår studie svarar mot vårt syfte eftersom vi anser att vi har fått svar på våra 
frågeställningar och kunnat analysera resultatet. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår intervjustudie är att beskriva och analysera pedagogernas erfarenheter och 
uppfattningar om läs- och skrivutvecklingsmetoder som de använder. Vi ville se hur de 
arbetade inom ämnet och varför de hade valt detta arbetssätt. Under denna del behandlar vi 
våra frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivutveckling? Varför har 
pedagogerna valt detta arbetssätt? Vilka teoretiska utgångspunkter har metoderna? 
 

 40



 

5.2.1 Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivutveckling? 
 
Alla pedagogerna uttryckte att de använde sig av flera olika metoder i arbetet med läs- och 
skrivutveckling för att kunna tillgodose alla elever, eftersom de lär på olika sätt. Vår 
intervjustudie visar att detta stämmer i stor utsträckning men några av pedagogerna använder 
sig av fler konkreta metoder. Vi kan dock tydligt se att alla i sitt arbete är inspirerade av olika 
metoder. Under intervjuerna berättade några av pedagogerna att de konkret använde sig av en 
eller fler läs- och skrivutvecklingsmetoder och nämnde dessa vid namn. Ett exempel på detta 
är specialpedagogen som uttryckligen sa att de flesta eleverna lär sig läsa genom 
ljudningsmetoden och att få gör det med hjälp av ordbilder. Det blir då lätt att göra antagandet 
att hon använder sig mest av denna metod. När vi analyserade resultatet kunde vi styrka att 
hon till största delen använder sig av ljudningsmetoden. 
 
Utifrån vår analys kan vi se att pedagogerna till största del arbetar med olika metoder inom 
antingen det analytiska eller det syntetiska området. Ett exempel på detta är pedagog 2 som vi 
upplever arbetar med flera olika analytiska metoder. Hennes beskrivningar av arbetsförloppet 
är mycket tydligt och går direkt att härleda till konkreta metoder. Hon använder sig framför 
allt av analytiska metoder så som, Att skriva sig till läsning (ASL), Läsning på talets grund 
(LTG) och Manhattan New School (MNS). LTG-metoden är inte renodlat analytisk utan 
innehåller även inslag av syntetiska faktorer men innehåller fler analytiska inslag Leimar, 
1981). De metoder som pedagog 3 använder sig av är även de framförallt analytiska. 
Specialpedagogen, pedagog 4 och montessoripedagogen använder sig av olika metoder inom 
det syntetiska spektret. Deras arbetssätt innehåller dock en del analytiska moment men i det 
stora hela tolkar vi de som syntetiska metoder. De här slutsatserna anser vi intressanta då vi 
trott att pedagogerna skulle komplettera analytiska och syntetiska metoder mer eftersom de 
inte är fulländade var för sig. Frost (2002) menar att pedagogerna bör arbeta utifrån både 
syntetiska och analytiska metoder eftersom de kompletterar varandra och då ger eleverna en 
beredare läs- och skrivutveckling. 
 
Vår studie visar att pedagogerna har olika centrala delar som de lägger större vikt vid. 
Specialpedagogen lade stort fokus på att eleverna skulle lära sig läsa och ansåg att det var mer 
primärt än skrivutvecklingen. Pedagog 2 lyfter fram språket som en central del i sin 
undervisning. Pedagog 3 utgick från samtalet och menade att det var den viktigaste faktorn i 
hennes undervisning. Vi upplevde att pedagog 4 lade störst fokus på bokstavskunskap 
eftersom en stor del av hennes arbete utgår från alfabetet, vilket även kunde fortgå in i årskurs 
två. Utifrån intervjun med montessoripedagogen tolkar vi det som att hon lägger störst vikt 
vid att lära eleverna bokstavsljud, vilket hon uttryckligen upprepade flera gånger under 
intervjun. De centrala delar som vi hittat i pedagogernas arbete kan vi tydligt se i metoderna 
som de använder sig av. 
 
Vår studie visar att alla pedagoger förutom pedagog 2 fokuserar till största del på 
läsinlärningen. Pedagogerna gjorde alltså en tydlig skillnad på läsning och skrivning både när 
det gällde uppföljning och arbetssätt. Pedagog 2 däremot skilde inte på dessa begrepp utan 
arbetade mer inkluderat med dem. Hon startar med skrivinlärningen redan första veckan i 
årskurs ett. Vi upplever att metoden, Att skriva sig till läsning har varit en inspirationskälla för 
pedagog 2 i hennes arbetssätt och i hennes tankar kring hur elever lär sig läsa och skriva. Hon 
anser precis som Trageton (2005), får man eleverna bara skriva så kommer de lära sig läsa. 
De övriga pedagogerna fokuserar på läsutvecklingen först och låter skrivutvecklingen komma 
senare. Vi drar slutsatsen att pedagog 2 genom sitt arbete med, Att skriva sig till läsning 
lägger lika stor vikt vid läsutvecklingen som de övriga pedagogerna. Det här anser vi är 
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fördelaktigt eftersom hon redan från början får med skrivningen. Frost (2002) poängterar 
vikten av att eleverna tidigt får lära sig att skriva eftersom att skrivningens fonemanalys kan 
ge eleverna förståelse över läsningens fonemsyntes. Vidare anser Frost att pedagogen måste 
beakta förhållandet mellan läsning och skrivning när de planerar undervisningen för elever 
som ska lära sig läsa och skriva. Läs- och skrivinlärningen ska alltså ske parallellt eftersom att 
de gynnar varandra (Frost, 2002).   
 
Under intervjun lyfte montessoripedagogen fram vikten av motoriskt arbete för att befästa 
kunskap. Där kan vi se vissa likheter i tankesättet med pedagog 2, visserligen skriver eleverna 
på datorn inom metoden, Att skriva sig till läsning vilket kanske inte är lika stort motoriskt 
arbete som inom montessoripedagogikens arbete. Det hade varit intressant att se en 
kombination av metoden, Att skriva sig till läsning och Montessoripedagogikens motoriska 
arbete. Flera av pedagogerna ansåg att det var lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa 
eftersom att eleverna bara behöver minnas ett ljud åt gången när de skriver. Det vore därför 
intressant att se fler metoder som har utgångspunkten i skrivningen för att eleverna ska lära 
sig läsa.  
 
Vid uppföljningsarbetet var det två pedagoger som även kontrollerade skrivningen. Pedagog 4 
gjorde det med hjälp av Skolverkets material Nya Språket lyfter. Pedagog 2 gjorde det genom 
att titta på elevernas texter. Denna skrivuppföljning tolkar vi dock som mindre omfattande än 
uppföljningsarbetet av läsning. De övriga pedagogerna fokuserade enbart vad vi kunde se på 
att följa upp läsutvecklingen, framför allt läsförståelsen. Vi drar slutsatsen att precis som i 
arbetet med skrivinlärning fokuserar pedagogerna i uppföljningsarbetet mer på 
läsutvecklingen. 
 
5.2.2 Varför har pedagogerna valt detta arbetssätt? 
 
Vår studie visar att samtliga pedagogers val av metoder först och främst grundar sig i tre 
faktorer, erfarenhet, fördelar för dem som pedagoger samt fördelar för eleverna. Vi såg att 
flera av pedagogerna hade kommit i kontakt med nya metoder under sina verksamma år i 
yrket. Genom att prova sig fram har de sedan hittat ett sätt att arbeta på som de trivs med. 
Forskning visar på vikten av att pedagogen hittar en användbar kombination av metoder för 
att arbetet ska bli utvecklande (Myndigheten för skolutveckling, 2007b). Trots att inte alla 
pedagoger uttryckligen sa detta kan vi tydligt se i deras intervjusvar att de provat olika 
metoder och på så sätt hittat sitt eget arbetssätt. Vi tror att när pedagoger kommer i kontakt 
med nya metoder i yrket sker detta framför allt genom delade erfarenheter från andra 
pedagoger. Det vill säga när en lärare upptäcker att ett nytt arbetssätt ger bra resultat delar 
denne med sig av erfarenheten till sina kollegor. Provar kollegorna arbetssättet och ser goda 
resultat sprider även denne vidare detta och på så sätt får fler ta del av arbetssättet 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Alla intervjuade pedagoger hade minst 15 års erfarenhet inom yrket och har på så sätt haft 
tiden på sig att prova olika metoder. Forskning visar att pedagoger med lång 
undervisningserfarenhet jämfört med pedagoger som arbetat en kortare tid ofta har bättre 
presterande elever (Skolverket, 1994). Specialpedagogen, pedagog 2 och pedagog 3 beskriver 
att de kommit i kontakt med metoderna under sin lärarutbildning eller genom 
fortbildningskurser. Den metod pedagogerna fick lära sig under sin lärarutbildning som vi 
kunde se att de använder sig av idag var LTG-metoden. Pedagog 4 beskriver att hon fick lära 
sig en syntetisk metod under sin lärarutbildning men säger inte uttryckligen vilken. 
Pedagogen ser vi använder sig till största del av syntetiska metoder i sin undervisning. En 
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intressant aspekt som vi ser är att de pedagoger som nämner att de kommit i kontakt med 
LTG-metoden, som i första hand är en analytisk metod, i sin utbildning arbetar idag i stort sett 
bara utifrån analytiska metoder. Likaså arbetar pedagog 4 som berättar att hon fick lära sig en 
syntetisk metod i sin utbildning nästan enbart utifrån syntetiska metoder. Vad detta beror på 
kan diskuteras. Kan det vara så att den grund som läggs under utbildningen blir den starkaste 
och tryggaste för pedagogen eller handlar det om individens förhållningssätt och syn på 
undervisning? Vi anser att utbildningen har en stor betydelse i pedagogens val av metoder, 
likaså tror vi att man under utbildningen skapar sitt förhållningssätt samt bildar sig en egen 
uppfattning om hur man som framtida pedagog vill att undervisningen ska se ut. Vi anser att 
lärarutbildningen runt om i landet har en viktig uppgift att vägleda och öppna studenternas 
ögon för både nya och gamla metoder så att alla får chansen att hitta metoder som de tror på. 
Just att tro på det man gör nämner två pedagoger är ett måste för att lyckas, men för att 
verkligen tro på det man gör anser vi att kunskap kring olika metoder måste finnas. Detta för 
att en jämförelse och värdering ska kunna ske och på så sätt göra det möjligt att stärka tron på 
sina val av metoder.  
 
Genom vår studie kan vi dra slutsatsen att pedagogerna hade olika uppfattningar kring vilka 
fördelar de upplevde att deras arbetssätt hade. Samtliga pedagoger visade på vikten av att 
genom sina metoder göra arbetet varierat, lustfyllt och stimulerande. Endast tre av dem 
nämnde uttryckligen detta under intervjun men genom de övriga pedagogernas beskrivningar 
av sitt arbetssätt kunde vi se att även de hade detta i åtanke vid valet av sina metoder. I Lpo 94 
står det att det är pedagogens ansvar att eleverna får prova olika arbetsformer och arbetssätt.  
 
Endast specialpedagogen nämner fördelarna med materialets utformning. Att hon nämnde 
detta vid intervjun tolkar vi kan bero på att pedagogen utgår från materialet kontinuerligt i sitt 
arbete. Att övriga pedagoger inte nämner materialet när de beskriver fördelarna i sitt arbetssätt 
anser vi kan bero på att deras arbetssätt inte kräver att ett och samma material följs hela tiden. 
 
Utifrån det pedagogerna beskrev under intervjuerna kunde vi se att samtliga lade stor vikt vid 
att stärka elevernas självförtroende. Flera av dem nämner även att vikten av att individualisera 
arbetet och att göra det lustfyllt. Att individualisera undervisningen är en viktig del som även 
beskrivs i Lpo 94 där man menar att undervisningen ska anpassas efter den enskilde elevens 
förutsättningar och behov. Variation och samarbete nämner även pedagogerna som fördelar 
för eleverna. Det pedagogerna beskriver anser vi är viktiga delar i undervisningen för att alla 
elever ska få chansen att lära och utvecklas. I Lpo 94 framhålls vikten av att undervisningen 
ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar.   
 
Pedagog 2 och pedagog 3 uttrycker fördelen med LTG:s gemensamma texter där eleverna 
pratar och skriver om saker de upplevt tillsammans. I Lpo 94 står det att pedagogen ska utgå 
från varje elevs erfarenheter och tänkande. Detta tror vi är en viktig del för de elever som inte 
har möjligheten att samtal kring detta utanför skolan. Gemensam läsning och skrivning som 
utvecklas i samtal är troligtvis det viktigaste stödet för elevernas läs- och skrivutveckling. 
Forskning har visat att det är av stor vikt i barns tidiga skrivande att de får texter som de kan 
koppla till sin vardag. Dessa texter fungerar som bakgrund till det eleverna sedan skriver i 
skolan. Forskning har visat att elever som befinner sig i miljöer där språket är begränsat är 
verklighetsanknytningen extra viktig, de är ofta i behov av samtal och att reflektera över 
sådant som är bekant och intressant för dem (Myndigheten för skolutveckling, 2007b).  
 
Pedagog 2 och pedagog 3 som arbetar mycket med boksamtal tycker att deras elever blir bra 
på att uttrycka sig verbalt. Att använda samtal som ett sätt att lära och utvecklas upplever vi 

 43



 

stimulerar eleverna då många av dem inte får chansen att sitta ned och samtala med andra 
barn eller vuxna utanför skolan. Vi tror på ett lärande i samspel med andra individer där 
eleverna får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. 
 
Läsning, skrivning och fonologiskmedvetenhet nämner även pedagogerna att deras elever blir 
bra på när de jobbar på det sätt de gör. Detta är några av skolans viktigaste delar som vi anser 
alla pedagoger bör lägga stor vikt vid när de gör sina val av metoder att arbeta efter. 
 
5.2.3 Vilka teoretiska utgångspunkter har metoderna? 
 
Vi dra slutsatsen att specialpedagogen, pedagog 4 och montessoripedagogen i förstahand 
arbetar med syntetiska metoder. De syntetiska metoderna grundar sig i phonics traditionen där 
en primär faktor är att bli medveten om fonem för att kunna koppla ihop bokstäver med ljud. 
Detta var något vi kunde se att alla tre pedagoger lade stor vikt vid. I phonics traditionen anser 
man att det inte är en naturlig förmåga att kunna läsa och skriva. Nästan identiskt uttrycker 
pedagog 2 detta när hon säger att ”det inte är naturligt för barnen att läsa”. En intressant 
aspekt är att pedagogen som säger detta själv arbetar mest utifrån analytiska metoder som 
grundar sig i whole language traditionen, där man menar att läsning är något helt naturligt i 
barnets språkutveckling. Att hon trots allt säger detta anser vi kan bero på att ingen av 
pedagogerna oavsett om de i förstahand arbetade efter syntetiska eller analytiska metoder gör 
det renodlat, alla har inslag av båda metoderna.  
 
Piagets teorier har inspirerat phoncis traditionen där han menade att språket utvecklas då 
barnet utvecklas på andra områden, som till exempel det motoriska. Detta kan vi se att bland 
annat montessoripedagogen lägger vikt vid när hon arbetar med sina elever, då de får träna sin 
motoriska färdighet genom olika övningar. 

Pedagog 2 och pedagog 3 som vi tolkar arbetar i första hand utifrån analytiska metoder 
upplever vi har många gemensamma tankar och ett förhållningssätt som vi kopplar till whole 
language traditionen där man förespråkar gemenskap och ett lustfyllt språkarbete. I 
Kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) menar man att det är viktigt att eleven får 
möjligheten att tillsamman med andra utveckla sin fantasi och lust att skapa med hjälp av 
språket. Inom traditionen utgår man från språket i dess naturliga form i ett kommunikativt 
sammanhang. I pedagogernas arbete kan vi se att de jobbar utifrån erfarenheter som eleverna 
upplevt tillsammans där de integrerar olika språkfunktioner till en konstruktiv 
kunskapsprocess.  Detta menar Lindö (2002) är en viktig del i språkutvecklingen. 

Flera av pedagogerna nämner att de genom sitt arbetssätt vill stärka elevernas självkänsla, 
detta kopplar vi till whole language traditionens tro på att stärka självkänslan genom ett 
kärleksfullt och uppmuntrande bemötande vilket blir en avgörande faktor för elevens 
språkutveckling. Att stärka och utveckla elevers självförtroende i skolan kan man se i en 
rapport som gjorts utifrån den internationella studien PISA år 2000 har betydelse för elevernas 
inställning till lärande (Skolverket, 2004). Därför anser vi att självförtroendet har en 
betydande roll för elevernas lärande och att stärka detta är för oss en otroligt viktig del i allt 
arbete som sker i skolan. 
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5.3 Implikationer för läraryrket 
 
Studien vi genomfört har bidragit att vi har fördjupat våra kunskaper inom läs- och 
skrivutveckling samt om läs- och skrivinlärningsmetoder. Genom att ha undersökt 
pedagogernas erfarenheter och uppfattningar om metoderna samt tagit del av hur de använder 
sig av dem har vi vidgat våra kunskaper kring metoderna. Detta har gjort att vi fått en 
uppfattning om hur vi själva skulle kunna arbeta med läs- och skrivutveckling och hur de kan 
stödja alla elever. Denna kunskap tror vi kommer att få en betydelsefull roll när vi kommer ut 
i skolvärlden. Med mer kunskap i ryggsäcken ökar självförtroendet och på så sätt tror vi att 
det bidrar till en bättre undervisning med högre kvalitet.  
 
5.4 Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det vore intressant att göra vidare studier kring hur pedagogernas arbetssätt 
gynnar elevernas utveckling och lärande samt studera vilka kunskaper eleverna tar till sig. 
Genom studien har ett intresse för metoden, Att skriva sig till läsning väckts och därför skulle 
vi vilja ta del av mer forskning i detta ämne.  
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 

 
1. Hur ser ditt arbete med läs- och skrivutveckling ut? 

 
 

 
2. Vad fick dig att välja detta arbetssätt? 

 
 
 
3. Vilka fördelar kan du se med detta arbetssätt? 

 
 
 

4. Är det något du tycker att dina elever blir särskilt bra på när du använder detta 
arbetssätt? 

 
 
 
5. Hur följer du upp elevernas läs- och skrivutveckling? 
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