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FÖRORD 

 
Denna uppsats är ett examensarbete vid Örebro universitet inom ämnesområdet Pedagogik 

med didaktisk inriktning III. Den är skriven under höstterminen 2011 och omfattas av 15 

högskolepoäng.  

 

Under detta examensarbete har vissa personer varit särskilt viktiga för oss och vi vill därför 

rikta ett särskilt tack till de pedagoger som tog sig tid att ställa upp på intervjuer. Utan er hade 

denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Vi vill rikta ett varmt tack till våra nära 

och kära som gett oss stöd och trott på vår förmåga. 

 

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Owe Lindberg för hans råd och hjälp 

under processens gång.  

 

Örebro universitet, höstterminen 2011 

Nathalie Greteling & Karin Westerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SAMMANFATTNING 

I denna uppsats undersöker vi hur pedagoger resonerar kring val av arbetssätt vid läs- och 

skrivundervisning samt hur pedagoger resonerar om individualisering vid läs- och 

skrivundervisning. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att undersöka syftet. 

Undersökningen utgår från sex pedagogers resonemang om sin läs- och skrivundervisning. 

Pedagoger som någon gång har varit verksamma i en årskurs 1 har intervjuats. Det teoretiska 

perspektiv som vi har använt oss av i denna uppsats är det sociokulturella perspektivet. Inom 

detta perspektiv är samspel centralt i undervisningen. Barn lär i olika sammanhang 

tillsammans med andra barn och vuxna.  

 

Pedagogerna i vår undersökning valde arbetssätt utifrån tre avgörande faktorer, skolan, egna 

erfarenheter och barnen. Endast en pedagog i vår undersökning valde arbetssätt utifrån 

barnens erfarenheter. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör man som pedagog ställa sig 

frågan hur i min läs- och skrivundervisning kan jag bygga vidare på barns erfarenheter. 

Pedagogerna i vår undersökning hade en ambition av att anpassa undervisningen efter varje 

barn. Alla ansåg dock att det var svårt att anpassa undervisningen efter barns enskilda behov. 
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1. INLEDNING 

Det finns olika sätt att se på barns läs- och skrivundervisning. För inte så länge sedan 

avråddes föräldrar och förskollärare från att engagera sig i barns läs- och skrivundervisning. 

Visade barnet intresse för bokstäver skulle de helst inte svara på barnets frågor om detta, då 

det fanns en risk att barnet lärde sig på fel sätt. Endast utbildade lärare var lämpade att lära ut 

färdigheten att knäcka koden. Det fanns också en föreställning om att barn som redan kunde 

läsa innan skolstarten skulle få det tråkigt i skolan.  

 

Enligt ett annat synsätt som har kommit att fram träda under senare år, socialiseras barnen in i 

skriftspråket av först och främst sina släktingar, föräldrar och syskon. Det är en process som 

börjar långt före skolåldern (Fast 2007). Barnet träder in i läs- och skriftspråket på egen hand 

och ibland med vuxnas vägledning. Lever barnet i en familj där språket har betydelse 

konstruerar barnet en bild av vad det är att läsa och skriva. Barnet lär sig kortare ord utifrån 

olika sammanhang. Från barnets perspektiv handlar inte att lära sig läsa och skriva om att 

utgå från någon läs- och skrivundervisningsmetod, utan det är något skolan använder sig av 

för att vägleda barnet in i skriftspråket. 

 

Språkbruket kring läs- och skrivundervisning är komplicerat. Man talar om att lära barn läsa 

samtidigt som man talar om att barn lär sig läsa. Det finns olika läs- och 

skrivundervisningsmetoder som har olika ingångar beroende på vilken uppfattning man har. 

Utifrån Birgitta Davidsson (1999) anser vi att undervisning och lärande sker genom 

deltagande i ett socialt sammanhang. Kunskap är någonting som finns mellan barn och vuxna 

och utvecklas när de möts i olika situationer. En sådan situation kan vara i skolan under läs- 

och skrivundervisningen. Därför tycker vi att det intressant att undersöka hur pedagoger 

resonerar när de väljer arbetsätt vid läs- och skrivundervisning. Detta för att vi vill få mer 

kunskap inför vår kommande yrkesroll. Vi finner att vägleda barn in i läsning och skrivning 

är en av de största utmaningarna man har som pedagog. 

 

Att lära sig att läsa och skriva är ett avgörande steg i varje människas liv, barn uppfattar i 

allmänhet att detta är den viktigaste färdighet de lär sig i skolan (Säljö 2000). Vi hävdar 

utifrån Jorgen Frost (2002)  att det viktigt att alla barn får en bra start i början av sin läs- och 

skrivundervisning. Det är viktigt att pedagoger är flexibla i sitt arbetssätt för att nå fram till 

alla barn. Ett arbetssätt passar inte alla barn, undervisningen måste därför anpassas efter varje 
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individs enskilda behov. Barn lär olika, därför är det också intressant att undersöka hur 

pedagoger resonerar kring individualisering i läs- och skrivundervisningen. En viktig del 

anser vi av läs- och skrivundervisningen är att dra nytta av att barn lär av varandra.  
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2. SYFTE/FORSKNINGSFRÅGOR 

 

2.1  Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur pedagoger som undervisar i de tidigare skolåren 

resonerar kring sin läs- och skrivundervisning.  

 

2.2  Forskningsfrågor 

 Hur resonerar pedagoger kring val av arbetssätt vid läs- och skrivundervisning?  

 Hur resonerar pedagoger om individualisering vid läs- och skrivundervisning? 
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3. FORSKNINGSBAKGRUND/TEORETISKT PERSPEKTIV  

I denna del kommer vi att gå igenom vår teoretiska ansats och vad tidigare forskning säger 

om hur barn lär sig läsa och skriva. Vi kommer även att gå igenom betydelsen av att lära sig i 

olika sammanhang och i samspel med andra barn utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

3.1  Teoretiskt perspektiv  

I teorier om barns läs- och skrivundervisning går det att i huvudsak urskilja två olika 

perspektiv. Det ena perspektivet utgår från en teori om att barnet lär sig genom formell 

undervisning och att barnet måste uppnå en viss ålder innan det kan lära sig läsa och skriva. 

Det perspektivet är för oss inte intressant, då det inte överensstämmer med vår syn på barns 

lärande. Det andra perspektivet har en föreställning om att barnet successivt tillägnar sig 

kunskaper om skrivande och läsande tillsammans med andra människor, denna föreställning 

kallas för literacy begreppet. Lärandet är inte knutet till en specifik miljö utan barnet kan lära 

sig i vilken miljö som helst (Fast 2007). Enligt Carina Fast (2007) står literacy begreppet för 

att barn socialiseras i skriftspråket av i första hand familjen dvs. föräldrar och syskon eller 

andra närstående. Lena Ivarsson (2008) skriver att begreppet literacy idag är ett etablerat och 

allmänt begrepp. Att läsa, producera och använda skrift, är de aktiviteter som går under 

samlingsbeteckningen literacy (Säljö 2000). Begreppet literacy handlar utifrån en 

sociokulturell utgångspunkt om läsning i olika sociala sammanhang, att läsa innebär inte 

samma i en chatt som i ett klassrum. 

 

Espen Jerlang & Suzanne Ringstedt (2008) och Roger Säljö (2000) skriver att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är samspel centralt i undervisningen. Människor utvecklas i sociala 

samspel och tidigare erfarenheter i olika sammanhang förmedlas genom språket. Utveckling 

och lärande sker genom olika former av mänsklig kommunikation (Jerlang & Ringstedt 2008, 

Säljö 2000). För oss är det viktigt att ha barns erfarenheter som utgångspunkt i 

undervisningen, därför är det sociokulturella perspektivet viktigt för oss. Det sociokulturella 

perspektivet ser kommunikation som en viktig del av lärandet. Genom kommunikation kan 

olika erfarenheter förmedlas. Människor läser och skriver olika i olika sammanhang, därför 

går det inte att separera läsningen och skrivningen från dess sociala sammanhang. Från ett 

sociokulturellt perspektiv kan inte läsningen och skrivningen ses som en del för sig, utan 

måste kopplas samman med sammanhanget (Säljö 2000, Ivarsson 2008).  
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3.2 Barn lär sig läsa 

Ingrid Carlgren (1999) skriver att man tidigare sett individens kunskapsutveckling i relation 

till individens utveckling, men man har på senare tid via forskning kommit att se lärande i 

relation till de situationer och sammanhang som individen befinner sig i. Caroline Liberg 

(2006) beskriver liknande att vägen till att barn lär sig läsa och skriva har studerats ur en rad 

olika perspektiv. Ett forskningsperspektiv som kom att bli allt starkare under 1990 talet är det 

sociokulturella perspektivet. Perspektivet har sina rötter i tidigare forskning och har vidgat 

synfältet på läs- och skrivundervisning. Fokus har ändrats så att man inte enbart tittar på de 

sociala samspel som barn ingår i. Idag tittar man även på ” de sociala kulturella sammanhang 

som barnet lever i och som läsandet och skrivandet ingår i” (Liberg 2006, s 20). I enlighet 

med det sociokulturella perspektivet beskriver Liberg (2006) att barn inte kan ledas in i 

läsandet och skrivandet av en vuxen. Barn är kännande subjekt som gör egna val. De barn 

som ges möjlighet att vara med i sammanhang där någon läser för dem, väljer också de 

böcker som de vill vara med och läsa (Liberg 2006).  

 

Flera forskare t.ex. (Liberg 2003, Stadler 1998, Håkansson 1998, Fast 2007, Ivarsson 2008) 

är överens om att läsprocessen börjar tidigt och bygger på barns tidiga möten med skrift. Barn 

som tidigt kommer i kontakt med skriftspråket har en fördel när de ska erövra skriftspråket 

om de har vistas i miljöer där det förekommer läs- och skrivaktiviteter. Släkt och 

familjetraditioner är av stor betydelse för hur ett intresse för läsning och skrivning utvecklas. 

De barn som under sin uppväxt har haft böcker och sagoläsning som dagliga inslag får lättare 

att lära sig läsa och skriva. Barn som har växt upp i miljöer med skriftspråkskultur blir 

intresserade av läsning och skrivning och prövar sig fram och är nyfiket och ställer frågor, 

vilket leder till att barnet lär sig läsa och skriva själv en dag. Caroline Liberg (2003) skriver 

att ”inom forskningsområdet `early literacy´ betonar man idag mycket starkt betydelsen av 

den här formen av tidig mjukstart” (Liberg 2003, s 219). Den underlättar för barnet inför dess 

fortsatta läs- och skrivutveckling.  

 

Som vi tidigare nämnt i detta avsnitt har barn som kommer till skolan olika erfarenheter av 

läsande och skrivande. Fast (2007) understryker att det är till stor fördel om barn får dra nytta 

av tidigare erfarenheter vid läs- och skrivundervisning. Barn lär sig bättre om de bygger 

vidare på redan befintliga kunskaper (Fast 2007).  
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3.2.1 Barn lär av varandra 

Flera forskare t.ex. (Carlgren 1999, Williams 2006, Håkansson 1998, Säljö 2000) 

understryker att barn som leker hjälper varandra och lär av varandra i olika situationer. En 

sådan situation kan vara i skolan under läs- och skrivundervisningen. Barn tycker om att lära 

av andra barn därför är kamrater av stor betydelse för barns utveckling och lärande. Pia 

Williams (2006) och Säljö (2000) understryker att lärande sker mellan barn oavsett ålder eller 

vänskapsstatus. Barn behöver inte vara goda vänner för att de ska kunna lära av varandra, 

även i konflikter ges barn möjligheter att utveckla och hantera argument. Argumentationen 

ger barnen möjlighet att tala för sin sak eller få förståelse för någon annans åsikter. Det 

intressanta är vad barn lär sig i de situationer som de ingår i samt hur detta går till (Williams 

2006, Säljö 2000).  

 

I den nya läroplanen från 2011 står: 

– Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där 

olika kunskapsformer är delar av en helhet (Lgr 11 s.10).  

 

Dessa tankar överensstämmer med en sociokulturell syn på lärande. Barn skapar sociala 

relationer och på så vis delar de med sig av erfarenheter. De sätt att lösa problem som vi 

möter i vår omvärld anammar vi och använder för eget bruk. Lärandet av barnens enskilda 

färdigheter får mening genom användning i en större kontext. Barnens färdigheter och 

kunskaper byggs upp bit för bit, genom att de deltar i olika sammanhang där deltagarna ligger 

på olika kunskapsnivåer. Barnen delger varandra erfarenheter och lär på så vis av varandra 

(Längsjö & Nilsson 2005, Säljö 2000). Vår uppfattning om det sociokulturella perspektivet är 

att sammanhanget och samspelet med andra barn är viktigt när barn lär sig läsa och skriva. 

Barn lär av varandra och vi anser att det är viktigt att ta vara på det vid läs- och 

skrivundervisning i skolan. 

 

3.3 Läs- och skrivundervisning  

Som vi nämnt i tidigare avsnitt varierar barns första kontakt med skriftspråket. En del barn 

kommer i kontakt med det mycket tidigt medan andra får första kontakten vid förskolstarten 

eller skolstarten. Barn som tidigt kommer i kontakt med skriftspråket får möjlighet att prova 

på att lära sig läsa och skriva i egen takt (Liberg 2003). Ivarsson (2008) beskriver att de 

aktiviteter som barnet ägnar sig åt när de utforskar skriftspråket förändrar sig över tid och blir 
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mer komplicerade. Genom att experimentera med bokstäver och ord utvecklas barnet och 

lägger därmed grunden för vidare läs- och skrivutveckling (Ivarsson 2008). Barn kommer till 

skolan med olika erfarenheter av skriftspråket. Barn tillängar sig skriftspråket på olika sätt, en 

del lär sig på egen hand utifrån olika sammanhang, de lär sig läsa och skriva utifrån helheter. 

De läser på skyltar och andra texter i deras omgivning. Barnet lär sig så småningom att läsa 

(Björk & Liberg 1996). Det är dock inte alla barn som är intresserade av läsning och 

skrivning när de kommer till skolan. Ett tekniskt stöd för pedagoger att få barnen att lära sig 

läsa och skriva är att använda sig av olika läs- och skrivundervisningsmetoder. Två metoder 

som bygger på att barnet lär sig att läsa och skriva i helheter är LTG-metoden och 

Kiwimetoden. En annan metod som istället bygger på att barnet lär sig koppling mellan 

bokstav och ljud är ljudmetoden. Barnet lär sig via denna metod att läsa ifrån delar till helhet.   

 

3.3.1 Barn lär sig läsa och skriva i helheter 

Maj Björk & Caroline Liberg (1996) beskriver olika vägar för barn in i skriftspråket. Ett sätt 

som beskrivs är att lära sig läsa och skriva i helheter. När barnen möter läsande och skrivande 

tillsammans med andra för första gången får de en uppfattning om vad det innebär att vara 

läsare och skrivare. De får en uppfattning om vad det går ut på. Barnet börjar sedan utifrån 

olika sammanhang och situationer att läsa skyltar och texter. Det kan vara att barnet läser 

”mjölk” på mjölkpaketet. Barnet försöker sedan kopiera dessa texter genom skrivförsök 

(Björk & Liberg 1996). Gisela Håkansson (1998) beskriver likt Björk & Liberg (1996) att 

barn utifrån olika sammanhang klarar av att skriva korta ord långt innan dem har knäckt 

koden och kan läsa, ett exempel kan vara smör ifrån smörpaketet (Håkansson 1998). Till slut 

lär sig barnet att det är texten som är avgörande för vad som står och inte sammanhanget. De 

frigör sin läsning genom de ord som de är säkra på utifrån ett visst sammanhang. I början av 

processen är läsningen vacklande och osäker. Barnet förlitar sig på ledtrådar i orden och i 

många fall blir det små felläsningar (Björk & Liberg 1996). Liberg (2006) jämför barnets 

helords läsande med hur en utlandsresenär försöker göra sig förstådd i ett land där han endast 

behärskar att läsa och skriva ett fåtal ord. Varken barnet eller utlandsresenären behärskar de 

grammatiska reglerna men har ändå tagit de första stegen mot att hantera skriftspråket 

(Liberg 2006). En sociokulturell syn på läs- och skrivundervisning är att barn lär sig att läsa 

och skriva utifrån olika sammanhang tillsammans med andra. Björk & Liberg (1996) 

understryker att vägen till att helhetsläsa och helhetsskriva kan se olika ut för barn. En del 

barn lägger mycket tid på att bryta ner orden till bokstäver, för att sedan bygga upp de i 
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helheter igen. De ljudar ihop bokstäverna en och en till ord och använder den s.k. 

ljudningstekniken.  

 

3.3.2 Barn lär sig läsa och skriva i delar 

Ljudningstekniken handlar om att lära sig läsa och skriva i bokstavsdelar och är ett annat sätt 

för barn att lära sig läsa och skriva. Tekniken bygger på att barnet ska förstå kopplingen 

mellan bokstav och ljud. Lärandet av hur bokstäver låter och ser ut är beroende av att barnen 

får utforska språket. Genom ljudningstekniken utgår man från delarna i ett ord alltså 

bokstäver och lär sig läsa och skriva genom att sammanföra dem till ord och senare satser och 

fraser. Språklekar, rim och ramsor är bra för att barnen ska utveckla ljudningstekniken (Björk 

& Liberg 1996). Liberg (2006) väljer att kalla ljudningstekniken för grammatiskt läsande och 

skrivande. Grammatiskt läsande och skrivande är en typ av tekniskt stöd för att läsa och 

skriva. Barnet är på väg att knäcka koden när denne använder sig av grammatiskt läsande och 

skrivande. Liberg (2006) och Fridolfsson (2008) understryker att det i skolan traditionellt 

råder ett grammatikdominerat arbetssätt, dvs. att barnen lär sig läsa och skriva med hjälp av 

ljudningstekniken. De flesta läseböcker i skolan domineras av ljudningstekniken. 

 

3.4 Sammanfattning 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats är det sociokulturella perspektivet. Det 

sociokulturella perspektivet är idag aktuellt inom forskning av läs- och skrivundervisning. 

Forskning har visat att läs- och skrivprocessen börjar tidigt och att barn som kommer från 

hemmiljöer berikat med skriftspråk har lättare att lära sig läsa och skriva. Begreppet literacy 

betonar vikten av att barnen kommer i kontakt med skriftspråket tidigt. En sociokulturell syn 

på literacy begreppet understryker att läsning och skrivning är beroende av sammanhanget, 

människor läser och skriver olika i olika sammanhang. Forskning har också visat att barn lär i 

samspel med andra och att detta kan ske via kommunikation i olika sammanhang exempelvis 

i skolan eller genom lek. Barn lär av varandra i olika åldrar och oavsett hur långt man har 

kommit i sin kunskapsutveckling. Syftet med vår bakgrund är att ge oss ett underbyggt stöd 

inför vår undersökning om hur pedagoger resonerar vid val av arbetssätt i läs- och 

skrivundervisning, samt hur de resonerar om individualisering i läs- och skrivundervisningen. 

Bakgrunden fyller även en viktig funktion i resultat då vi ska sammanställa den insamlade 

empirin. Slutligen har bakgrunden även en viktig funktion i diskussionen, då vi ska diskutera 

vårt resultat i relation till forskning.  
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4. ARBETSSÄTT VID LÄS- OCH SKRIVUNDERVISNING 

I detta kapitel kommer vi att ta upp tre olika undervisningsmetoder, LTG- metoden, 

Kiwimetoden och ljudmetoden, samt pedagogens roll i läs- och skrivundervisning. När vi 

skriver om metoderna har vi valt att ta hjälp av upphovsmännen så långt det går för att ge så 

rättvis bild av dem som möjligt. LTG- metoden och Kiwimetoden bygger på att barnen lär sig 

läsa och skriva i helheter och enligt oss ligger detta nära en sociokulturell syn på läs- och 

skrivundervisning därför har vi valt att ha med dessa. Ljudmetoden är ett arbetssätt som 

bygger på att barn lär sig att läsa och skriva från delar till helhet. Detta går således inte i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet anser vi. Ett arbetssätt som liknar ljudmetoden 

är ett av de dominerande arbetssätten i dagens läs- och skrivundervisning, därför har vi valt 

att ha med denna.  

 

4.1 Val av arbetssätt 

Utifrån Eva Längsjö och Ingegärd Nilsson (2005) anser vi att det är viktigt att vara medveten 

om att alla barn inte kan gå samma väg eftersom alla är olika och har olika erfarenheter med 

sig i bagaget när de kommer till skolan. Frost (2002) menar att det kan vara svårt för den 

enskilda pedagogen att avgöra vilket arbetssätt som passar den klass man ska undervisa. För 

att tillgodose den variation som finns när det gäller barnens förutsättningar måste man som 

pedagog vara flexibel i sitt arbetssätt. En pedagog måste variera sitt arbetssätt, det finns inte 

ett arbetssätt som kan tillgodose alla barns behov. Pedagogernas uppgift är att skapa en 

mångfasetterad skriftspråklig miljö som bidrar till att barnen lär sig att läsa och skriva lättare, 

samt vägleda barnets utveckling utifrån dess specifika behov. Pedagoger med lång erfarenhet 

tillämpar sällan ett arbetssätt, utan är skickliga på att anpassa sitt arbetssätt efter varje barns 

förutsättningar. Det pedagogiska arbetet måste ha sin utgångspunkt i barnets behov och 

pedagogen måste ha insikt i vilka dessa behov är. Därefter kan pedagogen se vilket arbetssätt 

som ska tillämpas (Frost 2002). Även Längsjö och Nilsson (2005) understryker vikten av 

pedagogens roll vid barns möjlighet att lära. Pedagogen avgör vilken undervisning barnen 

möter. I pedagogens professionalitet ingår det att både besitta kunskap i ämnet och skapa 

goda lärande situationer samt ha förståelse för hur barn tillägnar sig kunskap.  
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4.1.1 LTG – Metoden 

LTG är en undervisningsmetod som ligger nära det sociokulturella perspektivet. LTG står för 

läsning på talets grund och är uppbyggd på fem olika faser samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. De fem faserna enligt LTG-

metoden kan tillämpas under den tid då klassen är indelade i mindre grupper, dock så får inte 

grupperna vara mindre än sju till tolv barn per grupp (Leimar 1978). Under den första fasen 

som är samtalsfasen, samtalar barnen kring ett exempelvis ett föremål eller en utflykt de varit 

med om. Vid samtalsfasen söker man benämningar på saker och ting, det är i den här fasen 

som ordmaterialet byggs upp. I anslutning till samtalsfasen kan fas nr två inträffa som är 

dikteringsfasen. Under dikteringsfasen för pedagoger ner anteckningar under tiden som 

barnen diskuterar. Barnen skapar gemensamt en text på ett stort blädderblock och varje 

mening som pedagogen skriver ner måste godkännas av hela gruppen. Barnen ljudar sedan 

gemensamt meningen. Fas tre är laborationsfasen, denna fas lägger man oftast dagen efter 

dikteringsfasen. Under denna fas får barnen ta del av den text som pedagogen skrev ner i 

föregående fas. Barnen får sedan läsa det som står på blädderblocket tillsammans i kör. Som 

förberedelse inför laborationsfasen skriver pedagogen ner bokstäver, enstaka ord eller hela 

meningar på små remsor. Barnen får minst en textremsa var och får sedan börja leta efter 

ordet eller meningen på det stora blädderblocket. Textremsorna anpassas efter varje barns 

förmåga och barnen lär av varandra under labrationsfasen. Den fjärde och näst sista fasen är 

återläsningsfasen här får barnen antingen i grupp eller individuellt återläsa texten på 

blädderblocket. Till denna lektion bör pedagogen ha skrivit ut texten på ett mindre papper. 

Varje barn får sedan stryka under de ord som denne kan läsa själv. Den sista fasen är 

efterbehandlingsfasen här börjar varje barn att arbeta med ”sina” ord, alltså de ord som barnet 

strukit under i föregående fas. Barnet ska kunna läsa och skriva ordet, därefter får barnet 

stoppa ner remsan i sin ordsamlingslåda. I ordsamlingslådan finns ord som representerar 

varje bokstav i alfabetet (Leimar 1978).  

 

 Ulrika Leimar (1978) skriver att LTG-metoden bygger på att barnen får en gradvis ökad 

förståelse för ljud/bokstavsprincipen samt även de specifika egenskaper som utmärker skrivet 

språk. Genom att man bygger upp textmaterial utifrån barnets erfarenheter och därefter 

gradvis analyserar texten till de mindre beståndsdelar, får barnen en möjlighet att koppla 

texten till ett sammanhang (Leimar 1978). Då innehållet går att anpassa efter varje barns 

utvecklingsnivå, ger LTG-metoden läraren möjlighet att individualisera sin undervisning. 
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4.1.2 Kiwimetoden 

Kiwimetoden är en undervisningsmetod som ligger nära det sociokulturella perspektivet. 

Ann-Marie Körling (2006) framhåller att Kiwimetoden har sitt ursprung i Nya Zeeland. 

Kiwimetoden handlar om att utveckla barnens språkliga förmåga, alltifrån att lära sig läsa till 

att bli en kritisk och reflekterande läsare. Kiwimetoden bygger på 4 delar, gemensam läsning, 

vägledd läsning, självständig läsning och högläsning. Den gemensamma läsningen är en 

lärarledd undervisning i helklass. Pedagogen använder sig en s.k. ”storbok” i undervisningen, 

då det är text och bild som är i fokus. Boken måste innehålla stor text och stora bilder. Barnen 

börjar med att läsa av bilderna innan de läser texten, detta för att få en förståelse för texten 

via bilderna. Barnen får en förförståelse om vad texten kommer att handla om och lär sig hur 

bilden kan vara ett stöd för att förstå texten. Pedagogen och barnen för ett gemensamt samtal 

om bilderna.  

 

Vägledd undervisning är en annan del i kiwimetoden. Undervisningen sker i en liten grupp 

med ett fåtal barn, alltifrån två till sex. Barnen i gruppen kan ligga på samma kunskapsnivå 

eller ha ett gemensamt intresse. Pedagogens uppgift blir att ge barnen gemensamma 

utmaningar. För att vägledd undervisning ska fungera måste barnen tidigt lära sig ta ansvar 

för sitt lärande. Pedagogen måste kunna rikta sin uppmärksamhet mot den lilla gruppen. Vid 

vägledd undervisning kan läraren bekräfta och utveckla varje individs förmågor, alla barnen 

ska få göra sig hörda. Pedagogen väljer en bok eller text utifrån den lilla gruppens intresse 

och förutsättningar och utgår sedan från den. För att aktivera barnens förförståelse får barnen 

samtala om eller pröva någonting som är knutet till bokens innehåll, därefter läggs boken 

fram och gruppen samtalar utifrån layouten vad boken kan tänkas handla om. Därefter 

fokuserar man på bokens innehåll, först på bilderna och sedan på texten. Pedagogen bör ha 

sin fulla uppmärksamhet på lilla gruppen därför är det viktigt att övriga barn tar ansvar och 

jobbar på med egna uppgifter. Självständig läsning är också en del i kiwimetoden. Den 

handlar om att barnen själva får välja bok, lästakt, paus osv. Barnen får under den 

självständiga läsningen prata lågt med varandra om det har någonting med texten att göra. 

Den självständiga läsningen kan med fördel förläggas direkt på morgonen, detta för att barn 

som kommer försent inte ska störa de andra och känna olust. Pedagogen är aktiv vid varje 

självständig läsning och sitter med ett enskilt barn och läser, diskuterar och ställer frågor. 

Pedagogen noterar därefter hur långt barnet har kommit i sin läsning. Syftet med självständig 

läsning är att skapa goda läsare genom att låta barnen läsa mycket.  
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En annan del i kiwimetoden är högläsning. Högläsning ger pedagogen möjlighet att läsa högt 

och skapa intresse för boken. Den höglästa boken kan bli den bok som barnen läser tryggt 

och självständigt ur senare. Högläsningsboken bör vara pedagogens självständiga val, så att 

denne kan leverera verklig läsglädje. Kiwimetoden är en metod som passar inte bara i ämnet 

svenska, utan kan även användas i engelska, matematik, geografi, historia osv. Den handlar 

om pedagogens medvetenhet, att kunna möta varje barn och se till hur de lär (Körling 2006). 

 

4.1.3 Ljudmetoden 

Längsjö & Nilsson (2005) och Fridolfsson (2008) beskriver att ljudmetoden är en metod som 

bygger på att barnet lär sig läsa och skriva i delar. Metodens grundtanke är att det är viktigt 

att se kopplingen mellan bokstav och ljud. Längsjö och Nilsson (2005) understryker att 

ljudningsmetoden har varit dominerande under nästan hela 1900-talet. I ljudmetoden utgår 

man från delarna i ett ord. Barn lär sig läsa med hjälp av ljudmetoden genom att sammanföra 

bokstäverna till ord. Läsläror har olika förslag på i vilken ordning bokstäverna ska läras in, 

men gemensamt är att ljuden ska flyta ihop till ord utan uppehåll. Ljud och bokstäver som 

kan förväxlas med varandra presenteras inte direkt efter varandra, utan tidsmässigt långt ifrån 

varandra. Detta för att minska risken för sammanblandning av bokstäverna. De vokalerna 

som ofta presenteras först är a, i och o. De konsonanter som presenteras först är m, l, v, r och 

s. De ord som blir möjliga att få ihop är inte alltid en del av barnens eget talade språk t.ex. 

mor, os, as och vas (Längsjö & Nilsson 2005). Fridolfsson (2008) menar att avkodningen 

måste bli säker och automatiserad för att motverka senare misslyckande i läsningen. 

Skrivinlärningen sker parallellt med läsinlärningen för att skapa starka kopplingar mellan 

bokstav och ljud. När barnet skriver ska de även ljuda bokstaven. För att barnen inte ska 

känna sig misslyckade går man från det enkla till det svårare (Fridolfsson 2008).  
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5. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka metoder som används i denna uppsats. Vi 

kommer även att beskriva hur vi gått tillväga för att finna den empiri vi behövt för att 

genomföra vår undersökning.  

 

5.1 Litteratursökning  

För att få en uppfattning om vad läs- och skrivundervisning handlar om har vi valt att söka 

litteratur som innehåller begreppen literacy och läs- och skrivundervisning. Vi har också 

granskat referenslistor i olika avhandlingar och valt ut litteratur som vi ansett vara relevant 

för uppsatsen.  

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi vill förstå ämnen 

ur pedagogens perspektiv. Steinar Kvale & Svend Brinkmann (2009) understryker att syftet 

med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen ur vardagsvärlden från den 

intervjuades perspektiv. Strukturen på denna typ av intervju påminner om ett vardagligt 

samtal, dock om den används som professionell intervju för den med sig andra infallsvinklar 

på fenomenet som studeras. (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom vår undersökning handlar 

om att förstå hur pedagoger resonerar kring val av arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning 

var en kvalitativ undersökningsmetod mest användbar, då vi fick ta del av pedagogernas 

resonemang.  

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna hade en semistrukturerad karaktär, vilket innebar att vi ställde öppna frågor till 

alla pedagoger. Detta för att svaren skulle bli mer öppna och för att den intervjuade skulle få 

tala fritt. Martyn Denscombe (2009) skriver att vid semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska behandlas och även frågor som ska besvaras. 

Intervjuaren måste dock vara flexibel under intervjun, då främst gällande ordningsföljden av 

frågorna. Detta för att låta de som blir intervjuade få utveckla sina idéer och tala mer utförligt 

om det berörda ämnet som tas upp. Tyngdpunkten ligger på den intervjuade (Denscombe 

2009).  
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5.4 Ljudupptagning 

Vi spelade in alla intervjuer med diktafon. Detta för att kunna koncentrera oss på intervjun, 

för att få med så mycket empiri som möjligt. Denscombe (2009) skriver att de flesta forskare 

använder sig av olika medel som de förlitar sig på i praktiken under intervjun. Det kan bland 

annat vara ljudupptagningar. I början kan den som blir intervjuad känna sig hämmad av 

inspelningsprocessen, detta avtar oftast efter en kort stund och personen blir mer avslappnad. 

Vår erfarenhet av intervjuerna är att när vi stängde av diktafonen så berättade pedagogerna 

mer, samtalet blev mer avslappnat. Detta gjorde att vi missade en del information. En fördel 

med ljudupptagning är bland annat att den erbjuder en permanent och närmast fullständig 

dokumentation av det som sägs under intervjun. En nackdel som Denscombe (2009) 

beskriver kan vara att bandspelare fångar bara in det som sägs och missar då alla icke verbala 

kommunikationer som sker i form av kroppsspråk etc. Dock så märkte vi att den största 

nackdelen med våra ljudupptagningar var att vid vissa intervjuer hörde man ett brus och 

ljudet blev inte lika tydligt.  

  

5.5 Urval 

I vår uppsats har vi valt att intervjua pedagoger som undervisar eller har undervisat i läs- och 

skrivundervisning i de tidigare åren. Valet av kommuner och skolor har främst baserats på 

vår möjlighet att resa. Detta kan ses som ett bekvämlighetsval enligt Jan Trost (1993). 

Kommunerna och skolorna ligger i Mellansverige. Vi valde att skicka ut förfrågan via mejl 

till över 20 skolor för att få en spridning. Mejlen skickade vi i första hand till skolledningen i 

de fall då vi inte hade någon personlig kontakt på skolan. I de andra fallen nyttjade vi våra 

personliga kontakter. De pedagogerna som valde att delta i vår studie hade varit 

yrkesverksamma inom skolan i olika antal år.  

 

5.6 Utförande 

Den empiriska datainsamlingen startade med att vi mejlade de utvalda pedagogerna samt 

skolledningen för att höra om de var intresserade av att ställa upp i vår undersökning. Vi fick 

svar från tre pedagoger vid första förfrågan. När vi inte fick tag på fler pedagoger valde vi att 

nyttja våra personliga kontakter. Vilket resulterade i att ytterligare tre pedagoger hade 

möjlighet att deltaga.  
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Intervjuerna ägde rum på deras respektive skola. Pedagogerna avsatte 30 min för samtal med 

oss. Vi genomförde intervjuerna med en pedagog i taget. Vi deltog båda två under 

intervjuerna. För oss var det viktigt att båda hade varit närvarande vid intervjun för att inte 

något skulle bli förbisett. Genom att båda två deltog i intervjuerna blev vårt resultat mer 

objektivt då den grundades i två uppfattningar av intervjuerna och inte i en.  Dock valde vi 

vid en av intervjuerna att låta den ena av oss hålla i intervjun då det fanns en tidigare relation 

mellan pedagogen och en av oss. Pedagogen hade tidigare varit handledare för en av oss vid 

en tidigare verksamhetsförlagd utbildning. Vi utformande våra utgångsfrågor utifrån 

forskningsfrågorna (se bilaga 2). Våra utgångsfrågor hjälpte oss att föra samtalet vidare 

genom intervjun. Under intervjun ställde vi också flera följdfrågor till pedagogerna, för att få 

en bredare bild av deras resonemang. En av oss började intervjun med att informera varje 

pedagog om att de skulle vara helt anonyma och att våra transkriberingar skulle förstöras så 

fort uppsatsen blev godkänd, samt att endast vi skulle lyssna på det inspelade materialet. 

Därefter gick den andra av oss in på bakgrundsfrågor, fortsättningsvis fortlöpte intervjun med 

jämn arbetsfördelning. Intervjuernas tidsintervall låg mellan 15 – 25 minuter. Slutligen såg vi 

till att ungefär lika lång intervjutid avsattes till varje tillfälle. Detta för att underlätta vid 

transkribering. Vi transkriberade tre intervjuer var. Därefter började vi med att analysera det 

insamlade materialet. Vi valde att sortera pedagogernas svar för att få svar på våra 

forskningsfrågor; hur pedagoger resonerar kring val av arbetssätt i sin läs- och 

skrivundervisning? samt hur pedagoger resonerar om individualisering i sin läs- och 

skrivundervisning? Vi ville ta del av pedagogernas resonemang kring dessa frågeställningar. 

När vi gjort analysen har arbetsfördelningen mellan oss varit jämn. 

 

5.7  Etiska ställningstaganden 

Inför vår undersökning har vi tagit ställning till olika etiska ställningstaganden. Vi har utgått 

från fyra allmänna huvudkrav på forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som kan återfinnas i Forskningsetiska principer i 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2003).  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera, i detta fall intervjudeltagarna om 

deras uppgift i undersökningen och vad som gäller för deras deltagande. De skall upplysas 

om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi valde att 

skicka ut ett informationsbrev i samband med förfrågan (Se bilaga 1).  
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Samtyckeskravet innebär att forskaren skall hämta samtycke från i vårt fall intervjudeltagaren.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna skall vara anonyma i undersökningen 

och att vi som forskare har tystnadsplikt. Vi valde att informera om detta både i vårt 

informationsbrev (Se bilaga1), och innan vi påbörjade intervjun.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som inhämtas vid intervjun endast får användas i vår 

undersökning och inte utlånas till andra forskningsprojekt. Intervjudeltagarna informerades 

om detta innan vi påbörjade intervjun. 

 

5.8 Pilotundersökning 

Inför vår studie har vi valt att genomföra en pilotundersökning för att se om våra 

frågeställningar samt metodansatsen håller. En pilotundersökning är en slags 

testundersökning som syftar till att se om den riktiga undersökningen håller. För att slippa 

göra triviala misstag väljer man att göra en pilotundersökning (Rosengren & Arvidsson 

2002). Vi valde att göra vår pilotundersökning på en nybliven pedagog som är verksam i 

Mellansverige. Testpersonen jobbar som klasslärare i en årskurs 1 och har varit verksam 

sedan september 2011. Utifrån resultatet av vår pilotundersökning valde vi att omarbeta våra 

intervjufrågor samt ändra vår frågeställning till två huvudfrågor istället för tre. Vi såg också 

att vi under intervjuerna skulle ställa fler följdfrågor för att för att få mer kunskap om hur 

pedagogerna resonerade kring val av arbetssätt, samt om individualisering i läs- och 

skrivundervisningen. Tidsmässigt såg vi att intervjun höll inom den avsatta tiden som var 30 

min. 

 

5.9 Tillförlitlighet  

För att kontrollera tillförlitligheten i våra intervjuer valde vi att både spela in och sedan 

transkribera våra intervjuer. Vi transkriberade tre intervjuer var, sedan granskade vi varandras 

transkriptioner mot inspelningen för att vi inte skulle missa något, detta skriver Michael 

Tholander och Asta Thunqvist Cekaite (2009) är ett sätt att stärka tillförlitligheten i 

undersökningen. Vi valde att intervjua sex olika pedagoger för att öka tillförlitligheten i vår 

undersökning. Denscombe (2009) skriver för att kontrollera en undersöknings tillförlitlighet 

bör man inte basera resulterat på endast en intervju utan forskaren bör använda sig av flera 
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intervjuer. Vi valde att ta del av sex pedagogers olika resonemang om deras läs- och 

skrivundervisning. Vidare skriver Denscombe (2009) att forskaren bör kontrollera sin 

intervjudata med andra källor. Detta valde även vi att göra, då vi kontrollerade svaren mot vår 

forskningsbakgrund.   

 

5.10 Metoddiskussion 

Till vår undersökning valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som hade en 

semistrukturerad karaktär. Till intervjuerna hade vi utformat utgångsfrågor utifrån våra 

forskningsfrågor, dessa hjälpte oss att föra samtalet vidare genom intervjun. Frågorna vi 

ställde anser vi gav oss möjligheter att få svar på våra forskningsfrågor. Vi ställde flera 

följdfrågor till pedagogerna, dock så kunde vi se efteråt att det alltid hade gått att ställa fler 

följdfrågor och varit ännu mer nyfikna. Vi valde att intervjua sex pedagoger alla som någon 

gång varit verksamma i en årskurs 1. Vi fann att med denna metod kom vi åt hur 

pedagogernas resonerar kring sin läs- och skrivundervisning. Även antal intervjupersoner 

fann vi var tillräckliga med tanke på studiens ringa omfattning, dock så finner vi att det hade 

varit intressant att få ta del av ytterligare pedagogers resonemang, då detta hade stärkt 

tillförlitligheten ytterligare i vår undersökning. Vi upplevde att kvalitativa intervjuer har varit 

passande till vår undersöknings syfte. 
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6. RESULTAT 

 I denna del kommer vi att redovisa resultatet av vår studie. Empirin är baserad på de sex 

intervjuer vi utfört. Resultatet kommer att utgå ifrån frågeställningarna.  

 

 Hur resonerar pedagoger kring val av arbetssätt vid läs- och skrivundervisning?  

 Hur resonerar pedagoger om individualisering vid läs- och skrivundervisning? 

 

6.1  Skolorna 

Skola 1: I denna kommunala skola går ca 170 elever i skolår F-6. Skolan har åldersblandade 

klasser och består av förskoleklass – skolår 1, skolår 2-3 samt skolår 4-6. På skolan arbetar 21 

pedagoger samt sex stycken fritidspedagoger. Det finns tre arbetslag på skolan. Skolan är 

belägen på landsbygden. 

 

Skola 2: På denna fristående skola går ca 170 elever i skolår F-9. På skolan arbetar arton 

pedagoger och en speciallärare. Skolan ligger belägen i utkanten av staden.  

 

Skola 3: På denna kommunala skola går ca 300 elever och är en F-6 skola. De har tre 

arbetslag, F-1, skolår 2-3 och skolår 4-6. Det finns även tre fritidshem på skolans område. På 

skolan jobbar tretton klasspedagoger, två stycken specialpedagoger/speciallärare, sex stycken 

förskolepedagoger och tre fritidspedagoger. Skolan är belägen centralt. 

 

Skola 4: På denna kommunala skola finns två arbetslag, F-4 och 5-6. De arbetar med 

ålderblandade grupper inom arbetslagen. På denna skola jobbar nio klasslärare, fyra 

fritidspedagoger och två specialpedagoger/speciallärare. Skolan är belägen i utkanten av 

staden. 

 

6.2 Pedagogerna  

Pedagog 1: Man i 40 – 45 år. Utbildad lärare mot de tidigare åren, inriktning Svenska. 

Examensår 2007. Nuvarande befattning som klasslärare årskurs 1.  

 

Pedagog 2: Kvinna 30 -35 år. Utbildad 1-7 lärare, inriktning Svenska och So. Examensår 

2004. Nuvarande befattning förskollärare, tidigare klasslärare i en årskurs 1. 
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Pedagog 3: Kvinna 45-50 år. Utbildad fritidspedagog och 1-7 lärare inriktning Svenska och 

Svenska som andra språk. Examensår 2003. Nuvarande befattning klasslärare årskurs 1. 

 

Pedagog 4: Kvinna 35-40 år. Utbildad 1-7 lärare, inriktning Ma och NO. Examensår 1999. 

Nuvarande befattning klasslärare 2-4. 

 

Pedagog 5: Kvinna 30-35 år. Utbildad 1-7lärare, inriktning Ma och NO. Examensår 2004. 

Nuvarande befattning klasslärare årskurs 1 samt har NO med sexorna.  

 

Pedagog 6: Kvinna 50-55 år. Utbildad lågstadielärare. Examensår 1979. Nuvarande 

befattning resurs i årskurs 1. 

 

6.3 Så resonerar pedagoger kring val av arbetssätt vid läs- och 

skrivundervisning 

 

Under de olika intervjuerna framkom det att pedagogerna har ett varierat arbetssätt i sin läs- 

och skrivundervisning. Många pedagoger använder sig av ett arbetssätt som präglas av fler än 

en läs- och skrivundervisningsmetod i sin undervisning och i vissa fall var det en metod som 

utgjorde grunden i läs- och skrivundervisningen.  

 

I de citat som redovisas nedan har vi uteslutit vissa talspråkiga formuleringar och 

upprepningar, detta för att det ska bli lättare att läsa. 

 

6.3.1 Val av arbetsätt 

Under intervjuerna framkommer det att pedagogernas val av arbetssätt påverkas av olika 

faktorer. Vi har i vår undersökning sett att ur pedagogens perspektiv styr skolan, barnen och 

pedagogernas erfarenhet valet av arbetssätt. Pedagogerna är överens om att man måste vara 

flexibel i sin undervisning för att möta alla barns behov. 

 

6.3.2 Skolans påverkan 
 

Vi har i vår undersökning sett att skolan har en stor och avgörande roll när pedagoger väljer 

arbetssätt vid läs- och skrivundervisning. Pedagog 5, 4 och 2 uttrycker att deras val av 

arbetssätt påverkas av skolan. För Pedagog 5 och 4 handlar det om att hela skolan arbetar 
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utifrån ett arbetssätt. På pedagog 5 skola har de i arbetslaget diskuterat fram ett arbetssätt som 

de använder vid läs- och skrivundervisning. Målet med arbetssättet var att tillgodose varje 

barns enskilda behov och variera undervisningen på ett sådant sätt att varje barn utmanas i sitt 

läsande och skrivande.  

 

Pedagog 5 uttrycker följande: 

P5: Det är nog vårt samarbete mellan oss här på skolan, så tror jag, vi har diskuterat fram och 

pratat om hur vad som är bäst och vad som är bäst för olika elever, vi pratar om det hela tiden, 

sen har jag ju ma/no som utbildning så att de andra har ju svenska som inriktning. Jag lyssnar 

mycket på de andra. 

 

Pedagog 4 säger:   

P4: Vi kör samma arbetssätt över hela skolan. 

 

Pedagog 2 påverkades av skolan på ett annat sätt. Pedagog 2 började arbeta med 

Kiwimetoden för att de använde det arbetssättet på skolan. Anledningen till hennes val av 

arbetssätt berodde på de Kiwimaterial som skolan kunde erbjuda. Hon märkte dock att det var 

många barn som inte lärde sig läsa med Kiwimetoden. Hon säger: 

 
P2: Vi utgick från ett material som hade köpts in 5 år tillbaka i tiden. Så det hade använts i 4-

5år. Och där man såg en tendens till att det var många som inte hade lärt sig att läsa[…]  

 

Pedagog 2 valde i samråd med arbetslaget att byta arbetssätt och tillämpa en annan metod. 

Det som också kom att påverka hennes byte av arbetssätt var föräldrarna. Pedagog 2 uppger 

att föräldrarna var skeptiska till Kiwimetoden och dess koncept. De hade även svårt att hjälpa 

barnen med läxorna.  

 

Pedagog 2 uttrycker följande: 

P2: Man märkte att de var skeptiska till det konceptet. Och även om vi förklarade hur de skulle 

träna läxan hemma och hur de skulle hjälpa barnen hemma, så var de mer inriktade på 

ljudningsmetoden och som de själva hade med sig i bagaget, och tyckte att den var lättare på 

något vis att hjälpa barnen med.  

 

6.3.3 Barnens påverkan 

Pedagog 2,3,4,5 och 6 uttrycker att de ser en tydlig skillnad på barn som kommer ifrån hem 

som är berikat med skriftspråk. De barn som läser mycket hemma får lättare att lära sig läsa 

och skriva i skolan. Pedagogerna uttrycker att de tidigt märker om barnen har fått ett intresse 

för läsning och skrivning innan de kommer till skolan. De märker också av om barnen har 
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stöttning hemifrån. Pedagog 2 säger att hon tydligt ser vilka barn som får stöd hemifrån. 

Barnen pratar om böcker de har läst hemma. Pedagog 3 antyder att hon ser ett intresse hos 

barnen och ett driv av att vilja lära sig. Pedagog 4 anser att de barnen som får stöttning 

hemma går fortare framåt. Hon märker också av att det blir ett stort avstånd mellan de barn 

som får stöttning hemma och de som inte får det. Pedagog 4 menar även att de inte hinner 

med att lyssna på alla barn i skolan. Pedagog 5 uttrycker likt Pedagog 4 att barn som får 

stöttning hemma går fortare framåt i sin läsutveckling. Pedagog 6 antyder att det påverkar 

positivt med stöttning hemifrån och att man behöver komplettera med läsning hemma. 

Pedagog 3 var den enda pedagogen som uttryckte ett intresse av att välja arbetssätt utifrån 

barnen och deras erfarenheter. Pedagogerna uttrycker följande: 

 
P2: barnen berättar om böcker de läser, om man ställer frågan ” Har du läst läxan?” så svarar de 

flera gånger. Man märker ju vilka som får stöttning hemma och vilka som glömmer sin läxa på 

hyllan. Barnen kan associera till böcker de läst hemma. Såhär är det i den boken jag läste 

hemma. Vi pratar väldigt mycket om det här med varför man ska kunna läsa. Min mamma läser 

tidningen på morgonen eller när man blir vuxen måste man kunna läsa lappar ifrån skolan. 

Alltså så att man får med sig barnen och får dem att vilja läsa.  

 

P3: Man ser intresset, man ser en vana av att kanske lyssna på texter. Ett driv av att vilja lära 

sig. Vi kan få elever som inte ens har haft högläsning hemma. Och då har man svårt att 

koncentrera sig på detta, man måste väcka ett intresse. Att få komma in i den magiska världen.  

 

P4: Det är jätte tydligt att de elever som har stöttning hemma går mycket fortare framåt. För det 

kräver ju jätte många timmar för att bli en god läsare och det finns en inte en chans att vi hinner 

med att lyssna på alla i skolan. Så de som tränar i stort sett varje dag, det blir stora utvecklingar 

även om de har det tufft så ser man att de går framåt. Och avståndet är ganska så stort för de 

som inte får hjälp hemma. 

 

P5: om de inte får hjälp med läsläxan och har svårt med läsning, så märks det väldigt tydligt i 

texterna att de är osäkra på ord och utvecklingen går inte lika snabbt framåt, som när de får 

hjälp hemma. 

  
P6: Det påverkar positivt med stöttning hemma, kan man förstärka med att läsa hemma går det 

framåt. Man behöver komplettera med läsning hemma och det är viktigt att skapa vanor. 

 

 

Pedagog 3 utgår från barnet när hon väljer arbetssätt. Barnet får själv berätta hur de uppfattar 

sig själva som läsare. Utifrån det väljer pedagog 3 arbetssätt. Pedagog 3 resonerar följande 

kring val av arbetssätt:  

 

P3: Jag utgår från eleverna. När de kommer till mig så stämmer jag av dem […] Sen får de 

själva berätta vad de själva har för bild om sig som läsare. Vad är jag för någon, såhär upplever 

jag mig som läsare. Sen så utifrån det så vet jag ju vart de ligger. 
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6.3.4 Pedagogernas påverkan 

För pedagog 1 styrdes valet av arbetssätt utifrån hans erfarenheter, senare styrdes även 

pedagog 2 val av arbetssätt av erfarenheter. Pedagog 1 anser att hans val av arbetssätt till stor 

del grundar sig på att han under en verksamhetsförlagd utbildning kom i kontakt med en 

pedagog som använde sig av Kiwimetoden. Han blev inspirerad av pedagogens glöd och 

motivation för den här metoden. Han såg också att det var en metod som tilltalade barnens 

lust att lära. Denna erfarenhet av Kiwimetoden tog han sedan med sig till sin nuvarande 

arbetsplats där en kollega även jobbade med den, vilket ledde till att han valde Kiwimetoden 

som sitt arbetssätt. Pedagog 1 baserar sitt val av metod på erfarenheter och säger följande: 

 
P1: när jag kom ut på min första långa praktik, på en skola, då hade den läraren den här 

metoden, och gjorde som jag gör nu, så jag har tagit väldigt mycket från den läraren, jag tyckte 

att det funkade jätte bra. Sen när jag kom hit så upptäckte jag att det fanns nån lärare till som 

gjorde på ungefär samma sätt. Och fick tips och så där och då tänkte jag att det här faktiskt 

kommer att funka. 

 

Som vi nämnt tidigare handlade det i pedagog 2 fall om att hon övergick från ett arbetssätt 

som skolan jobbade med sedan tidigare, till ett arbetssätt som hon upptäckte fungerade bättre. 

Pedagog 2 antyder att det är viktigt vid val av arbetssätt att alla barn lär sig läsa så snart som 

möjligt. Pedagog 2 uttrycker tankar om val av arbetssätt på följande sätt: 

 

P2: det var fler som lärde sig läsa snabbare med ljudningstekniken. […] Och egentligen så 

trodde inte jag att det skulle vara det. Men det var det. Alla barn kunde läsa innan jul i ettan. 

 

Pedagog 6 val av arbetssätt påverkades av tidigare erfarenheter. Pedagog 6 antyder att hon 

har jobbat länge och det har gett henne olika infallsvinklar som hon kan använda sig av när 

hon möter olika barn i skolan.  Hon uttrycker följande:  

 
P6: Jag har gjort en resa, jag har jobbat med många ettor nu, ju längre man har jobbat desto mer 

har man samlat på sig i verktygslådan, så man har lärt sig att elever lär sig på olika sätt, det 

finns olika infallsvinklar som man kan använda ur sin verktygslåda. 

 

 

6.3.5  Arbetssätt 

Pedagog 3 och 4 uttrycker att det är viktigt att ha ett arbetssätt som skapar ett intresse och en 

lust att lära. Pedagog 3 framhåller vikten av att dra nytta av barnens intresse vid läs- och 

skrivundervisning. Pedagog 3 utgår ifrån en text som bygger på barnets erfarenheter och ger 

barnet på så sätt en möjlighet att koppla texten till ett sammanhang. Pedagog 4 utgår från 
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elevnära texter för att det ska bli meningsfullt för barnen. Elevnära texter är texter som 

barnen kan känna igen sig i. Pedagog 4 drar nytta av barns tidigare erfarenheter. Pedagog 3 

och 4 beskriver följande:  

 

P3: alla barn är så olika så därför måste de lära sig väldigt olika. Jag brukar utgå från barnens 

intresse, om jag t.ex. har en pojke som är intresserad av fiske försöker jag hitta böcker om fiske 

så att han lättare lär sig. 

 

P4: mycket är ju baserat på att utgå från elevnära texter och elevnära ord och uttryck 

[…]meningsfullt för eleverna, som de känner igen sig i. Ett ord som speceriaffär till exempel är 

ju främmande för en åttaåring idag, så vi använder de ord som de använder sig av. 

 

 

Pedagog 1 uppger att han jobbar efter en läs- och skrivundervisningsmetod som främst utgår 

ifrån kiwimetoden. Pedagogen beskriver att Kiwimetoden är en metod som är tilltalande för 

barnen med härliga böcker. Han beskriver att han arbetar utifrån ”Storböckerna”. Han 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

P1: Jag jobbar mycket med storböckerna. Det vi jobbar då utifrån, de är ju väldigt, väldigt 

tilltalande de här böckerna. De har väldigt sköna färger så det är ju lätt för barnen att ta till sig, 

det är just det här att ord och bild samspelar, det blir väldigt tydligt där. Och det är det vi då 

utgår från, helords metod. 

 

 Pedagog 1 jobbar utifrån böcker som tilltalar barnen och skapar lust att lära. Pedagogen ser 

många fördelar med Kiwimetoden, bl.a. att det är en lustfylld metod med böcker som tilltalar 

barnen. Pedagogen ser dock vissa nackdelar med Kiwimetoden, han har tagit in ljudmetoden i 

undervisningen och uttrycker sig på följande sätt: 

 

P1: jag har tagit in det här med bokstavsträningen, man kanske ibland snubblar och missar lite 

av det om man inte skulle ha det med, då skulle det vara en nackdel. 

 

 

Pedagog 2 har ett arbetssätt som överensstämmer med ljudmetoden. Hon introducerar en 

bokstav i veckan för barnen. Alla barn tränar bokstäver och ljud och kopplar sedan samman 

dessa till små korta ord. Parallellt med detta har barnen en läsebok. Pedagog 2 uttrycker att 

hon utgår från en läsebok som innehåller texter som har ett meningsfullt innehåll som är 

roligt för barnen. Det var också viktigt att läsläran hade ett intressant innehåll som tilltalade 

barnen. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

P2: det är en bokstavsinlärning kopplat till en läslära. Där bokstäverna lärs in i viss ordning så 

att man kan läsa små korta ord, så småningom längre ord. Men att böckerna ändå hade en 
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meningsfull historia, en story, så det var liksom inte mor ror utan det var ändå ett roligt innehåll. 

Böckerna var uppdelade i tre nivåer. Det var den enkla, mellan och svåraste nivån. 

 

Pedagog 2 antyder även att hon inte tror att det är själva arbetssättet som avgör om barn lär 

sig läsa och skriva. I citatet nedan framhåller hon att en metod kan funka på alla barn, så 

länge man som pedagog tror på det man gör. Pedagog 2 säger att man kan få med alla barn 

oavsett vilken metod man väljer. Hon resonerar följande: 

 

P2: Jag tror att det är viktigt att man tror på det man gör som pedagog och jag tror att om man är 

en pedagog som tror på det så tror jag att en metod kan funka på så gott som alla barn. Men inte 

till 100 % och då måste man testa något annat. Men jag tror att man kan få med en stor del 

oavsett vilken metod man använder, barn lär sig på olika sätt. En pedagog kan jobba med det 

som de tror och brinner för då blir det bäst. 

 

Alla pedagoger tillämpar bokstavsarbete på ett eller annat sätt. Detta innebär att barnen får 

jobba med en bokstav i veckan. Pedagog 1 jobbar med att lägga fokus på en bokstav i veckan 

men han antyder också att andra bokstäver kan komma in. Han utgår dock från en och samma 

bokstav. Pedagog 3 har en annan uppfattning gällande bokstavsarbete. Hon uttrycker att hon 

inte kan träna bokstavsarbete med alla barn. Hon anser att barn som redan kan läsa kan tappa 

intresset. Hon poängterar dock att detta gäller vid läsning och inte vid skrivning. Vid 

skrivning anser hon att alla barn måste träna på att forma bokstäverna så att de får ett flyt i 

sitt skrivande. Pedagog 5 och 6 är lika i sitt sätt att tänka, de använder sig båda av ett tema 

utifrån bokstavsarbetet. Barnen får jobba med flera ämnen samtidigt. De får skapa bokstaven 

i bild, lera etc. och de kopplar ihop bokstaven med ett djur. Pedagog 6 uttrycker att hon 

jobbar på detta sätt för att alla barn ska jobba efter samma tema men ändå på sin nivå. 

Pedagog 5 antyder även hon att barnen får jobba på sin nivå då hon säger att en del barn får 

skriva medan andra jobbar med att forma bokstäver. 

 

Olika sätt att resonera kring bokstavsarbetet som val av arbetssätt är.  

 
 P1: Vi lägger fokus på en i veckan men samtidigt så, man utesluter ju inte de andra bokstäverna 

utan de kommer ju in, så det är inte så att jag säger att det där tar vi sen utan kommer de in så 

kommer de in och då kör vi de också, men fokus lägger vi alltid på en och samma bokstav. 

 

P3: Om jag ska börja traggla bokstäver med alla det går ju inte. Därför att då kan jag ju tappa de 

som redan är läsare och som redan kan det här. Men skrivning är en helt annan sak, för även om 

jag är en väldigt duktig läsare så behöver jag inte skriva lika duktigt. Det är inte säkert att man 

vet hur man formar bokstäverna. Så jag kan känna att i ettan när de kommer så kommer de här 

viktiga hur man formar bokstäverna så att jag får ett flyt i skrivningen. Inte bara de här att jag 

kan dem. För det här är något man lever med hela tiden. Bara för att jag kan läsa och skriva så 

behöver jag inte göra det något mer.  
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P5: vi har en gemensam genomgång på bokstaven och då när vi introducerar brukar vi koppla in 

No och visa ett djur, som börjar på den bokstaven vi jobbar med, så delar vi upp oss i olika 

grupper och en del börjar skriva och en del börjar jobba med att forma bokstäverna och en del 

leker med lera, de jobbar ram bokstaven på olika sätt. 

 

P6: Det jag har jobbat mest med är att man jobbar med ett gemensamt tema utifrån varje 

bokstav. Jag har upptäckt att tema är ett bra sätt att inkludera alla, barn som inte kan läsa kan få 

jobba med en bokstav i taget och de barnen som kan läsa kan få texter som knyter till det temat, 

man jobbar med djur med no och so så att alla jobbar efter samma tema men ändå på sin nivå.  

 

6.3.6 Barn lär av varandra 

Flera av pedagogerna uttrycker att de använder sig av ett arbetssätt där barnen lär av 

varandra. De jobbar med grupper och blandar svaga respektive goda läsare så att barnen kan 

ta del av varandras erfarenheter och på så sätt lära av varandra. Pedagog 2 och 5 uttrycker att 

barn kan dra nytta av varandras erfarenheter oavsett hur långt de har kommit i sin 

kunskapsutveckling. De barn som har kommit lite längre i sin kunskapsutveckling kan dela 

med sig av sina erfarenheter till de som inte har kommit lika lång och på så sätt motivera de 

barnen. Samtidigt som de barnen som inte har kommit så långt i sin kunskapsutveckling kan 

dela med sig av sina erfarenheter till de som har kommit lite längre. Pedagog 6 uttrycker likt 

pedagog 2 och 5 att barn kan dra nytta av varandras erfarenheter . Hon trycker dock på att det 

är viktigt att ha ett bra gruppklimat så att man får med alla i samtalet, att alla vågar komma 

till tals. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är barns lärande av varandra i fokus. Barn lär av 

varandra i olika sociala sammanhang och i läs- och skrivundervisning anser pedagog 6 att 

man kan dra nytta av detta. Genom att man samtalar om en gemensam text kan barnen utbytta 

tankar och erfarenheter med varandra.  Pedagogerna uttrycker följande om hur barn kan lära 

av varandra: 

 

P2: visst var det så att många hjälpte varandra. De var nyfikna på varandras uppgifter. Det fanns 

de som hjälpte de andra barnen, men även de som inte hade kommit så långt blev motiverade att 

lära sig på ett annat sätt.  

 

P5: När vi blandar grupperna tänker vi oss att de som har kommit lite längre kan dra med sig de 

här andra och de kan berätta och då de som inte har kommit lika långt kan ta till sig det och 

använda deras idéer. 

 

P6: Barnen ska lära av varandra, de stimuleras av varandra, vi har elever som har kommit 

väldigt långt i sin läsning som kan behöva träffa andra som läser mer avancerade böcker och 

samtala[…]En samtalssituation bygger på att barnen lär av varandra. Och de yngre barnen har 

ju inga problem med att säga vad de tycker, de är spontana, det är viktigt att ha ett bra 

gruppklimat så att man vågar, man vill få med alla i samtalet. Barnen delar tankar så de lär ju 

verkligen av varandra där. Man skapar en förståelse av texten tillsammans kan man säga, man 

får ju en annan upplevelse när man pratar om texten med andra än när man läser själv.  
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Dock delar inte alla pedagoger denna uppfattning. Pedagog 3 har den uppfattning om att barn 

som lär av varandra inte kan vara för lika. I citatet nedan säger hon t.ex. att två tystlåtna barn 

inte har något i utbyte av varandra. Utifrån vår forskningsbakgrund kan barn lära av varandra 

oavsett ålder, vänskapsstatus och kunskapsnivå. Pedagog 3 resonerar på följande sätt:  

 
P3: För en del av kunskapsutveckling är ju i samspel med andra och om man inte har det då, 

man kanske är två som är tystlåtna eller väldigt mycket energi, då har man ingen chans att få 

samspel med andra för att få en utveckling. 

 

6.4 Så resonerar pedagoger om individualisering vid läs- och 

skrivundervisning 

Alla pedagoger uppger att individualisering i undervisningen är ett måste för att nå alla barn 

eftersom barn lär olika. Det framkommer i intervjuerna att pedagogerna anser att det är 

nödvändigt att anpassa undervisningen efter varje barn, men att de tycker att det är svårt. 

Pedagog 1 utmanar de barn som redan kan läsa när de kommer till skolan med längre och 

svårare böcker. Han utmanar barn som kan skriva med att de får i uppgift att skriva lite längre 

och lite mer. Han finner att det är svårt att utmana de elever som kan läsa och skriva när de 

kommer till skolan. Pedagog 3 anser att ett barn som kan läsa måste utmanas på olika sätt, 

t.ex. kunna återberätta text och se hur texten är uppbyggd. Pedagog 4 utmanar barnen genom 

att de själva får välja bok utifrån intresse och ambition. Hon antyder också att det inte får bli 

tråkigt för barnen. Pedagog 5 säger att barnen får böcker som tränar läsförståelsen. Nedan kan 

vi se olika resonemang om detta utifrån frågan: 

 

 I: Hur utmanar du de barn som kan läsa och skriva när de kommer till skolan? 

 
P1: de duktiga är alltid svårast att utmana […] de har kommit längre och då gäller det att hitta 

böcker som är svårare längre, det kan vara lite jobbigt att motivera någon som redan kan läsa, 

och likadant om de ska skriva, då kanske jag säger, då kan du skriva 5 meningar istället för 3 

meningar till den här bilden. De får göra lite mer och det blir mer utmanade på det sättet.  

 

P3: Är man en väldigt duktig läsare så får man ju använda sig av texter som är mer avancerade. 

Det är ingen ide att traggla med läsläxa för en riktigt avancerad läsare. Då finns nästa moment 

där man kanske kan berätta om det man läst. Kunna återberätta och väcka intresse hos någon 

annan och att komma ihåg vad som hände. Titta i texten, hur man beskrivit. Titta lite på hur det 

är uppbyggt. En utveckling i större texter.  

 

P4: Barnen väljer läsebok helt utifrån intresse och ambition och vilja och det finns en låda för 

varje nivå där de får välja helt fritt. Mycket är ju för att de ska hitta motivation och sitt intresse. 

Bygga vidare på det. Barnen är väldigt tydliga med idag att är det tråkigt så märker man det, när 

de inte får några utmaningar. Antingen så blir de sittandes tysta eller aktiva, det är ganska 

tydligt på barn. 
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P5: De som har kommit långt i sin läsning får andra böcker så att de mer tränar läsförståelsen. 

Och de lyssnar vi inte på, de har inte läsläxa på det viset, de har redan, de får läsa på egen hand 

och sedan lämna in extrauppgifter. 

 

 

Individualisering handlar inte bara om att anpassa undervisningen för de som kan läsa och 

skriva. Det handlar även om att kunna anpassa undervisningen för barn i behov av särskilt 

stöd. Pedagogerna jobbar olika med att möta barn i behov av särskilt stöd. Pedagog 1 ändrar 

sitt arbetssätt utifrån sin uppfattning om vad barnet behöver för att lära sig läsa och skriva. 

Han ändrar sitt arbetssätt och försöker finna ett sätt att nå barnet på. Lyckas inte detta kopplar 

han in specialpedagogen. Pedagog 2 kopplar tidigt in specialpedagog för att få råd och 

vägledning. Pedagog 3 prövar olika arbetssätt för att nå fram till barnen i behov av extra stöd. 

Märker hon att barnet inte kommer att nå målen i trean så väljer hon att upprätta ett 

åtgärdsprogram. Pedagog 4 uppger att barnet får träffa specialpedagogen i tidigt skede och att 

även erbjuder barnen extra studietid på morgonen. Nedan kan vi se olika resonemang om 

detta utifrån frågan: 

 

I: Hur går du vidare med de barn som får svårt att lära sig läsa och skriva? 

 

P1: ja det får ju jag försöka lägga upp och tänka kring då, vad det egentligen är eleven har 

problem med, utifrån det då väljer jag min metod och mitt material och liksom kanske ibland 

hur mycket tid jag kan lägga på eleven, sen är det ju så att när jag börjar känna att, ja någonstans 

tänker man att det här inte kommer att gå vägen. Eleven kommer inte att nå de mål som är 

uppställda. Då slår jag larm, pratar med min rektor om att jag behöver stöd och resurs för den 

här eleven, och då tittar vi på vad det finns för resursmöjligheter, då har vi vissa möjligheter vi 

kan göra och då kopplar jag in specialpedagog. Med det är först när jag upplever att jag inte 

kommer att fixa att få den här, med de resurser jag har, då kommer det. 

 

P2: Då kopplade vi in specialpedagogen som fick guida oss pedagoger litegrann och gav oss lite 

uppgifter på hur vi kunde träna och sen så träffade barnen även specialpedagogen ett par gånger 

i veckan. Och de hade lite extra träning just på fonetik och lite extra bokstavsträning. Lite 

repetition av det vi hade gjort tidigare i veckan i slutet av veckan, så de fick dubbla pass om 

man säger så. 

 

 

P3: Då har man prövat allt tycker man och jag måste nu få hjälp. Känner man att den här eleven 

inte kommer nå målen i trean då lyfter vi de. Och då kommer åtgärdsprogram och allt de där.  

 

P4: Ofta blir det då att man får träffa en specialpedagog en gång i veckan och köra intensiv 

träning sen har vi ju extra studietid som vi kallar det en halvtimme innan skolan börjar som vi 

erbjuder. Alla barn som har svårt att nå ett mål får komma dit. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till vår forskningsbakgrund. 

 

7.1 Hur resonerar pedagoger kring val av arbetssätt vid läs- och 

skrivundervisning?  

I vår undersökning har vi funnit tre faktorer som i huvudsak påverkar pedagogerna när de 

väljer arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning, skolan, egna erfarenheter och barnen. Tre av 

pedagogerna påverkades av skolan på det sättet att de jobbade efter det arbetssätt som skolan 

erbjöd. Två pedagoger valde arbetssätt utifrån egna erfarenheter och endast en pedagog i vår 

undersökning valde ett arbetssätt som utgick från barnens erfarenheter. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv bör lärandet ske i de sociala sammanhang barn ingår i. Lärandet är inte knutet till 

en specifik miljö utan barnet kan lära sig i vilken miljö som helst (Fast 2007). Pedagoger bör 

i sitt arbete skapa kommunikativa situationer där barn kan lära i samspel med andra barn och 

vuxna.  

 

Som vi tidigare nämnt i vår forskningsbakgrund har barn som kommer från hem berikat med 

skriftspråk, en fördel när de kommer till skolan, eftersom barn lär sig bättre om de bygger 

vidare på redan befintliga kunskaper (Fast 2007). Pedagogerna i vår undersökning tog inte 

hänsyn till det vi vet generellt om läs- och skrivundervisning när de valde arbetssätt i skolan. 

Det är intressant hur pedagoger resonerar kring val av arbetssätt utifrån förutsättningar som 

ges från skolan. Vi hävdar utifrån Fast (2007) att skolan inte bör vara det som påverkar 

pedagoger när de väljer arbetssätt.  

 

De flesta pedagoger i vår undersökning ansåg att de barn som tidigt kommer i kontakt med 

läsning och skrivning får lättare när det kommer till att lära sig att läsa och skriva. Barnen får 

också lättare att utvecklas i sin läsning och skrivning. Även de barn som har det kämpigt 

utvecklas snabbare om de får stöttning hemifrån. Även flera forskare hävdar detta t.ex. 

(Liberg 2003, Stadler 1998, Håkansson 1998, Fast 2007, Ivarsson 2008). Barn som tidigt 

kommit i kontakt med skriftspråket har en fördel när de kommer till skolan. Pedagogerna i 

vår undersökning drar inte nytta av denna fördel, mer än att de tycker att det är bra att barnen 

får läsa hemma så mycket som möjligt. En pedagog uttryckte även att skolan inte har resurser 

att lyssna på alla barn. Vi tolkar detta som att de barn som inte har stöttning hemma, kanske 

inte utvecklas i samma takt som de barn som får stöd hemifrån. Ur ett sociokulturellt 
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perspektiv bör man som pedagog ställa sig frågan, hur i min undervisning kan jag jobba med 

läs- och skriv om jag har barn som kommer från olika hemmiljöer. Pedagoger bör även ställa 

sig frågan, hur i min undervisning kan jag bygga vidare på barns erfarenheter.  

 

7.1.2 Val av arbetssätt  

Utifrån vår forskningsbakgrund kan vi se likheter mellan vissa pedagogers sätt att arbeta och 

LTG-metoden. Några pedagoger använder sig främst av texter i undervisningen som utgår 

från barnens intressen. De lyfter fram att undervisningen blir meningsfull för barnen och 

pedagogerna utgår därför ifrån texter som barnen känner igen sig i. Vi kan här se likheter 

mellan pedagogernas arbetssätt och LTG-metoden. Detta då texterna som barnen får jobba 

med i LTG-metoden bygger på barnens erfarenheter (Leimar 1978). Alla pedagoger i vår 

undersökning hade en ambition av att knyta an till barnens intressen och värld, dock visade 

intervjuerna att det inte var detta som avgjorde valet av arbetssätt i första hand.  

 

En pedagog uppgav att han jobbade efter Kiwimetoden. Pedagogen menar att det är ett 

arbetssätt som är lustfyllt och skapar intresse hos barnen. Det är ett arbetssätt där barn lär sig 

att läsa från helheten. Kiwimetoden bygger på att barnen får en uppfattning om hur text och 

bild samspelar. Barnet får via bilden en förförståelse om vad texten kommer att handla om 

(Körling 2006). Vi hävdar mot vår forskningsbakgrund att Kiwimetoden ligger nära en 

sociokulturell syn på lärande. Metoden utgår ifrån barnens intresse och erfarenheter. 

 

Ljudmetoden bygger på att barnen lär sig läsa och skriva i delar. Endast en pedagog 

tillämpade ljudmetoden som grundmetod på alla barn, även på de barn som redan kan läsa 

och skriva när de kommer till skolan. Alla pedagoger tillämpade dock ljudmetoden på ett 

eller annat sätt. Tidigare i vår forskningsbakgrund har vi tagit upp att det i skolan idag råder 

ett arbetssätt som domineras av ljudningstekniken och att de flesta läseböckerna domineras av 

ljudningstekniken (Liberg 2006, Fridolfsson 2008). Vår undersökning visade även detta. Vi 

ställer oss frågan om pedagoger reflekterar över sitt arbetssätt eller om de jobbar efter en 

ihållande trend? Vi anser med utgångspunkt i vårt teoretiska perspektiv att ljudmetoden inte 

passar att använda som en renodlad metod i undervisningen då den inte bygger på att utgå 

från barns erfarenheter på något sätt. Pedagoger kan dock med hjälp av ljudmetoden vägleda 

barn så att de lär sig läsa och skriva.  
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Som vi nämnt i vår inledning handlar inte att lära sig läsa och skriva från barnets perspektiv 

om att utgå från någon läs- och skrivundervisningsmetod, utan det är något skolan använder 

sig av för att vägleda barnet in i skriftspråket. Pedagogerna i vår undersökning är inte 

”metodfixerade”. Ingen pedagog jobbar utifrån ett arbetssätt som riktar sig endast mot en 

specifik undervisningsmetod. Alla pedagoger har ett varierande arbetssätt, dock var det i 

vissa fall en metod som utgjorde grunden vid läs- och skrivundervisningen. Tidigare i vår 

forskningsbakgrund har vi nämnt att pedagogen både måste besitta kunskaper i ämnet och 

skapa goda lärandesituationer för barnen samt ha en förståelse för hur barnen tillägnar sig 

kunskap. Det är pedagogen som avgör vilken undervisning barnen möter (Längsjö & Nilsson 

2005). Därför hävdar vi mot vår forskningsbakgrund att det är viktigt att pedagoger 

reflekterar över sitt arbetssätt och är villig att ändra detta efter barnens behov.  

 

7.1.3 Barn lär av varandra 

Alla pedagoger i vår undersökning hävdar att det är vikigt att ha ett arbetssätt i sin läs- och 

skrivundervisning där barn lär av varandra. Barn kan skapa en förståelse för texter 

tillsammans med andra. Två pedagoger uttrycker likt Säljö (2000) och Williams (2006) att 

barn kan dra nytta av varandras kunskapsutveckling oavsett ålder eller vänskapsstatus. Barn 

lär av varandra i olika kommunikativa sammanhang. Dock delar inte alla pedagoger denna 

uppfattning. En pedagog för ett annat resonemang om detta, hon anser att barn som är för lika 

inte har något i utbyte av varandra. Hon menar att de inte lär av varandra. Som vi nämnt 

tidigare i vår forskningsbakgrund anser flera forskare t.ex. (Carlgren 1999, Williams 2006, 

Håkansson 1998, Säljö 2000) att barn tycker om att lära av varandra. Därför är kamrater av 

stor betydelse för barns utveckling och lärande. Med vårt teoretiska perspektiv som 

utgångspunkt hävdar vi att barnens kunskaper byggs upp genom att de deltar i olika sociala 

sammanhang. Därför är det viktigt att ta vara på det i läs- och skrivundervisning. 

  

7.2  Hur resonerar pedagoger om individualisering vid läs- och 

skrivundervisning? 

Utifrån Frost (2002) hävdar vi att en pedagog måste kunna anpassa sitt arbetssätt. Detta för 

att kunna möta alla barn. Alla pedagoger i vår undersökning är överens om att 

individualisering är ett måste i undervisningen för att nå alla barn. Flera av pedagogerna 

uppger att de är flexibla i deras arbetsätt för att tillgodose varje barns enskilda behov, oavsett 

vilka behoven är. Vi finner dock att det är något motsägelsefullt då vi i vår undersökning, 
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som vi nämnt tidigare, funnit att det är skolan som oftast styr valet av arbetssätt. Alla 

pedagoger i vår undersökning har en ambition att fånga barns intresse i sin läs- och 

skrivundervisning, dock så är detta ofta inte den avgörande faktorn när pedagogerna väljer 

arbetssätt.  

 

När pedagogerna beskriver hur de anpassar sin undervisning för barn som redan kan läsa och 

skriva när de kommer till skolan, verkar de ha liknande uppfattningar om fenomenet. 

Pedagogerna använder sig av samma arbetssätt för att nå alla barn, men de anpassar 

svårighetsgraden. När det gäller skrivning handlar det om att de ökar mängden text i form av 

längre meningar. Vi anser att det inte är någon utmaning för barn som redan kan skriva att 

skriva längre eller mer. Det är ingen utmaning att få skriva fem meningar istället för två 

meningar. Pedagogerna i vår undersökning utmanade barnen i deras läsning men inte i deras 

skrivning. Barnen utmanades i sin läsning genom att de fick svårare litteratur.  

Individualisering handlar också om att anpassa undervisningen efter de barn som är i behov 

av extra stöd. Pedagogerna i vår undersökning har visat att de är villiga att ändra arbetssätt 

utifrån sina uppfattningar om vad barnet behöver för att lära sig läsa och skriva. En pedagog 

resonerade att det inte var själva arbetssättet som var avgörande när barn ska lära sig läsa och 

skriva. Hon framhåller att ett arbetssätt kan fungera på alla barn så länge man som pedagog 

tror på det man gör. Vi hävdar mot vår forskningsbakgrund att detta inte behöver stämma, då 

man som pedagog måste behärska flera olika metoder för att tillgodose alla barns behov 

(Frost 2002). Det är viktigt att vara medveten om att alla barn inte kan gå samma väg 

eftersom alla lär olika och har olika erfarenheter med sig i bagaget när de kommer till skolan 

(Längsjö & Nilsson 2005). Det går inte att använda ett arbetssätt eftersom alla barn är olika. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka hur pedagoger resonerar om val av arbetssätt 

vid läs- och skrivundervisning samt hur de resonerar om individualisering i läs- och 

skrivundervisningen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att ta reda på detta. Vi 

intervjuade sex pedagoger varav alla hade varit verksamma någon gång i en årskurs 1, där de 

har undervisat i läs- och skrivundervisning. Antalet intervjupersoner var enligt vår mening 

tillräckligt med tanke på studiens ringa omfattning. Vi finner att kvalitativa intervjuer var en 

metod som bidrog till att vi kom åt hur pedagogerna resonerar om sin läs- och 

skrivundervisning. 

 

Vi fann i vår undersökning, att både forskare och pedagoger är överens om att barn som 

kommer till skolan har en fördel om de kommer ifrån en hemmiljö berikat med skriftspråk. 

Dock så valde de flesta pedagoger i vår undersökning inte arbetssätt utifrån barnets 

erfarenheter. Alla pedagoger hade en vilja att fånga barnens intresse i sin läs- och 

skrivundervisning. Intervjuerna visade dock att endast en pedagog valde att utgå från barnets 

erfarenheter. Pedagogernas sätt att resonera om individualisering i läs- och 

skrivundervisningen överensstämde, då alla pedagoger i vår undersökning hade ett intresse av 

att anpassa undervisningen efter varje barn. Alla ansåg dock att det var svårt att anpassa 

undervisningen efter barns enskilda behov. 

 

Vår ambition var att denna undersökning skulle ge oss mer kunskap om hur pedagoger 

resonerar om val av arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning, samt hur de resonerar om 

individualisering i läs- och skrivundervisningen. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv bör man som pedagog bygga vidare på det som barnet kan och utgå från barnets 

erfarenheter. Pedagogerna hade en ambition av att fånga barnens intresse i sitt arbetssätt, 

dock styrdes inte valet av arbetssätt utifrån barns erfarenheter, utan från skolan och 

pedagogers erfarenheter till stor del. Vi vill lyfta fram att det sociokulturella perspektivet inte 

är ”det rätta perspektivet”. Men vi ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv och hävdar 

mot vår forskningsbakgrund att undervisning och lärande sker genom deltagande i ett socialt 

sammanhang. Kunskap är någonting som finns mellan barn och vuxna och utvecklas när de 

möts i olika situationer (Davidsson 1999). 

 

Under arbetets gång har det uppkommit ett antal nya frågor. Vi skulle vara intresserade av att 

undersöka hur pedagoger tänker kring fenomenet, hur barn som kommer från hem där 
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skriftspråket inte är så berikat klarar sig längre upp i skolåldern. Utifrån vad vi har fått fram i 

vår undersökning så utvecklas barn som kommer från hem med berikat skriftspråk snabbare, 

därför undrar vi ifall det är något som håller i sig. Vi tycker också att det skulle vara 

intressant att vidare undersöka vad som händer med de barn som inte får stöttning hemma?  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två lärarstuderande som skriver en C-uppsats i pedagogik vid Örebro universitet.  

Vi skriver om läs- och skrivinlärning. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur pedagoger 

resonerar kring val av arbetssätt i läs- och skrivinlärning. Vi vänder oss till er för att få 

möjlighet att intervjua en - två pedagoger i årskurs 1 om deras arbetssätt i läs- och 

skrivinlärning. Vi uppskattar att samtalsintervjun kommer att ta 45-60 min. 

 

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte och intervjusvaren 

kommer att förstöras efter analys. Vi lovar full konfidentialitet, vilket innebär att ni som 

informant är anonym, samt att vi också kommer att exkludera vilken stad och skola ni är 

knuten till. Uppsatsen är en offentlig handling och kommer att publiceras efter godkännande.  

Vid eventuella frågor kan ni vända er till oss. Vi är mycket tacksamma om ni kan medverka i 

denna intervju.  

 

Med vänlig hälsning  

Nathalie Greteling och Karin Westerling 

 

Kontaktuppgifter: 

Nathalie mobil: ****-** ** ** 

Karin mobil: ****- ** ** ** 

Nathalie mail: *********@***********.***.se 

Karin mail: *********@***********.***.se 
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Bilaga 2  

 

Utgångsfrågor      

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Examensår? 

 Nuvarande befattning? 

 

Hur resonerar pedagoger kring val av arbetssätt vid läs- och skrivundervisning?  

 

 Vilket arbetssätt använder du i din läs och skriv undervisning?  

 Utgår du från någon speciell metod? 

 Vad är viktigt när du väljer arbetssätt? 

 Finns det några fördelar med det arbetssättet? / Finns det några nackdelar? 

 

Hur resonerar pedagoger om individualisering vid läs- och skrivundervisning? 

 

 Hur stimulerar du de elever som kan läsa och skriva när de börjar skolan? 

 Väljer du arbetssätt före eller efter du har träffat eleverna? 

 Testar du elevernas kunskaper innan du påbörjar läs- och skrivundervisningen? 

 Har du grupper i din klass med goda och svaga läsare? 

 Hur tänker du när du ska gå vidare med de elever som får svårigheter att lära sig läsa 

och skriva? 

 När väljer du att ta hjälp av special pedagogen?  

 I vilken mån tar du hjälp av föräldrarna? 

 

 


