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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika sätt pedagoger säger sig 

undervisa utifrån i läs- och skrivinlärning, på två kommunala skolor och två Maria 

Montessoriskolor, och hur undervisningen skiljer sig åt.  

Vi har i vår uppsats valt att lägga tyngdpunkten på de olika metoder, teorier och 

undervisningsmaterial i läs- och skrivinlärning, som pedagogerna vi intervjuat säger 

sig utgå ifrån.   

Undersökningen grundar sig på intervjuer av pedagoger på två kommunala skolor, 

en kommunal Montessoriskola och en föräldrakooperativ Montessoriskola. 

Förskolepedagoger, grundskolepedagoger samt Montessoripedagoger som arbetar 

med läs- och skrivinlärning i de tidigare åldrarna, F-2, är de målgrupper vi intervjuat.  

Resultatet är att pedagogen bör ha stor kunskap om olika metoder och teorier. 

Genom att pedagogen kan kombinera metoder och teorier i sin undervisning, anser 

vi att man har en större möjlighet att möta varje enskild elev i deras läs- och 

skrivinlärning. 

 
 
 
Ämnesord: Läsning, skrivning, undervisningssätt, material i läs- och skrivinlärning, 
pedagogens tanke- och synsätt. 
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1 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund  

Vi har båda inom Lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad, valt att specialisera oss inom 

området läs- och skrivinlärning därav valet av vårt forskningsområde. Då vi ska undervisa 

elever i de lägre åldrarna har vi valt att läsa kurser som behandlar barns språkutveckling och 

barns läs- och skrivinlärning. Vi som pedagoger ser möjligheter och eventuella svårigheter 

eleven har i sin läs- och skrivinlärning. För att kunna tillgodose varje enskild elev i läs- och 

skrivinlärning, vill vi pedagoger vara väl medvetna om olika sätt att undervisa. Det är 

avgörande att pedagoger är väl insatta i de olika undervisningssätt som finns, och att vi då kan 

utgå antingen från ett sätt att undervisa eller kombinera flera olika sätt vad det gäller läs- och 

skrivinlärning.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94 

står det att ett av målen att uppnå i grundskolan är att behärska det svenska språket, att kunna 

lyssna och läsa aktivt, att kunna uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo94 § 2.2). 

 

I grundskolans kursplan för svenska står det att:  

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjlighet att använda 

och utveckla sin förmåga att tala, se, läsa och skriva. 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. Genom 

språket sker kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas 

genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar  

(www.skolverket.se).  
 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står det att 

skolans uppdrag är: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna 

ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (Lpo94 § 1). 
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Med utgångspunkt från läroplanen och kursplanen föll valet på att forska kring pedagogers 

olika sätt att undervisa i barns läs- och skrivinlärning. Vi har valt att undersöka viktiga delar 

som har betydelse i elevers läs- och skrivinlärning. Pedagogens tankesätt och synsätt på sin 

pedagogik är en del som har betydelse. Vilket undervisningssätt som eleven ges och vilket 

material som eleverna har tillgång till är ytterligare en viktig del.  

 

1.2 Syfte 

Vårt övergripande syfte med undersökningen är att försöka förstå hur det ser ut i 

verksamheten vad det gäller skillnader i undervisningen i läs- och skrivinlärningen. Avsikten 

med vår undersökning är att undersöka hur olika pedagoger undervisar i läs- och 

skrivinlärning, samt vilka teorier och metoder de säger sig utgå ifrån och vilket material de 

tillämpar. Vi vill se om detta skiljer sig åt i undervisningen i läs- och skrivinlärning på 

kommunala respektive Montessoriskolor.   
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Vi kommer här att presentera läs- och skrivutvecklingens historia i Sverige.  Detta för att 

lättare få en inblick och kunna följa hur utvecklingen har format det samhälle som vi idag 

lever i, samt några av de olika läs- och skrivinlärningsmetoder som finns. Därefter presenteras 

de olika sätt att undervisa på och teorier som förekom på de skolor som undersöktes.  

 

2.1 Läs- och skrivutvecklingens historia i Sverige 
 
2.1.1 Läsning och skrivning 
 
I boken Pedagogikens historia talar författarna om att svenskarna tidigt var ett läsande folk. 

Redan på 1600-talet så talades det om att det fanns en begynnande allmän läskunnighet. 

(Landqvist, J. Husén, T.1969 s,226ff). Författarna till boken Att möta och erövra skriftspråket 

skriver om att 1686 års kyrkolag bestämde att det skulle finnas allmän läskunnighet. Man var 

tvungen att kunna läsa för att få konfirmera sig, gifta sig, delta i nattvard och vittna (Längsjö, 

E. Nilsson, I. 2005 s, 27).  

 

Enligt författarna till boken Skolbarn tog läsningen fart i mitten av 1700- talet och i vissa 

församlingar kunde nästan alla barn läsa. Vid 1800-talets mitt var 90 procent av hela 

befolkningen i Sverige läskunniga, däremot var skrivkunnigheten inte alls utbredd (Henschen, 

H m.fl.1985 s,13). Vidare i boken Att möta och erövra skriftspråket talas det om att 1842 hade 

läskunnigheten brett ut sig och blivit så stark att man såg den som ett inträdeskrav till den 

inrättade folkskolan. Först 1858, då småskolan inrättades, fick den första läsundervisningen 

ett officiellt utrymme i skolundervisningen. 1878 så fastslås det att det är småskolans 

huvuduppgift att lära barn att läsa. Läsinlärningen skedde med den såkallade 

bokstavsmetoden. Denna hade tidigare använts i både kyrkan och hemmet (Längsjö, E. 

Nilsson, I. 2005 s,27 ).  

 

Enligt författarna till Barn upptäcker skriftspråket, kom inte den utbredda skrivkunnigheten 

samtidigt som läsningen. Skrivkunnigheten var inte lika omfattande bland det svenska folket. 

Fastän svenska folket var allmänt läskunniga på 1600-talet skulle det dröja tvåhundra år tills 

skrivningen skulle vara lika utbredd i Sverige. På slutet av 1800-talet var det männen som till 

största del var skrivkunniga och var alltså då familjens ansikte utåt. Eftersom läsmetoden gick 

hand i hand med skrivmetoden så ställdes det samma krav på både läs- och 
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skrivundervisningen. Det var viktigt att kunna stava rätt och ha en vacker handstil, vilket var 

ett tecken på att man var en god skrivare. Enligt Dahlgren m.fl. var det karakteristiska för 

läsinlärningen under 1800- och början av 1900-talet att det ibland var en mycket överarbetad 

metodik. I anvisningar till blivande pedagoger om hur ljudmetoden skulle användas, säger 

man att eleven skall lära sig tre saker om varje bokstav; ljud, ljudtecken, och ljudnamn. 

(Dahlgren, G. m.fl. 2004 s, 39).  

 

Dahlgren m.fl. talar om att samtidigt som folkskolan infördes så började man diskutera skriv 

och läsmetoder. Man menade att läsning och skrivning skulle relateras till varandra och att 

läsinlärningen skulle bygga på skrivningen. Historien visar att läsningen och metoderna för 

den, dominerade den tidiga skriftspråksinlärningen ända fram till 1970-talet. 1900-talets 

skriftspråksundervisning har till stor del dominerats av färdighetsträning. Under 1970- och 

1980-talet diskuterades basfärdigheterna i svenska eftersom dessa hade gett signaler om att 

det fanns bristande grundläggande färdigheter. På 1980-talet skedde en diskussion utifrån 

språkteoretiska perspektiv på läs- och skrivundervisningen. Nya kunskaper om hur barn 

utvecklar språk och tänkande förändrade flera pedagogers språksyn. Det handlade nu om 

insikten i läsning och skrivning som språkliga processer, istället för att se det som tekniska 

färdigheter. Man diskuterade nu pedagogers färdigheter att kunna behärska och lära ut olika 

strategier. Detta för att tillgodose elevernas behov (Dahlgren, G. m.fl. 2004 s,40). 
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Här nedan presenterar vi de två teorier som har varit och ännu är dominerande, då det gäller 

läs- och skrivutvecklingen i Sverige.  

 

2.2 Den behavioristiska teorin 
I boken Montessoripedagogik redogör författare Wennerström för den behavioristiska teorin. 

Grundaren till denna teori heter B. F. Skinner. Denna teori menar att eleverna är ”tomma” och 

skall fyllas med kunskap (Skjöld-Wennertström, K. Bröderman-Smeds, M.1997 s,87ff).  

 

2.2.1 Läsundervisning på behavioristisk grund 

Läsundervisning som är baserad på Skinners behavioristiska teori kallas för den svarta lådans 

pedagogik. Skinner menade att den mentala aktivitet som pågår när vi lär oss läsa, kan man 

inte se. Han menade att vad som händer inne i huvudet, det vill säga i svarta lådan, inte kan 

observeras. Därför bortser man från detta. Enligt Åkerblom så menade B.F Skinner att våra 

hjärnor ser ut som ”griffeltavlor” och han menade att eftersom omgivningen ristar in 

färdigheter av olika slag så förändras vårt beteende (Åkerblom, H. 1988 s,8).  

I läsundervisningen följer man en viss ordning. Man måste lära sig delarna först, innan man 

kan se helheten. Man börjar från bokstav och ljudförbindelse till stavelse ord och mening. På 

så vis arbetar man från delarna till helheten. Behaviorismen menar att varje inlärningsdel 

måste var riktigt inlärd, nästintill överinlärd, automatiserad, innan man går vidare över till 

nästa del. Själva läsinlärningens inledningsskede betonar lästekniken mer än läsförståelsen. 

Läsundervisning som är baserat på denna teori om inlärning, inriktar sig i första hand på att få 

eleverna att åstadkomma en tekniskt korrekt läsning. Denna läsinlärning blir mer eller mindre 

mekanisk eftersom det sker en ständig inpräntning av den korrekta responsen. Man kan även 

se att denna teori kan ge pedagogiska konsekvenser i form av ytinlärning, bristande 

innehållsuppfattning och dålig läsförståelse (Åkerblom, H 1988 s,10). 
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DEN ”SVARTA LÅDANS” PEDAGOGIK 
 

 

 

 

 
 

2.2.2 Den behavioristiska kunskapssynen, ”svarta lådan” 

Kunskapssyn; först teknikträning sedan läsförståelse. Atomistisk - det vill säga, först delarna 

sedan helheten. 

Tillvägagångssätt; syntetisk ljudmetod 

Människosyn; eleven är passiv. Kunskapen förmedlas av läraren.  

Lärarroll; Genom detaljstyrd inlärning lär sig eleven läsa genom läraren. 

Pedagogiska konsekvenser; Mekanisk inlärning, bristande innehållsuppfattning, dålig 

läsförståelse (Åkerblom, H 1988 s, 10). 

 

2.3 Den kognitiva teorin 

Åkerblom redogör även för den kognitiva teorin i sin bok Läsinlärning. Representanter för 

denna teori är bland annat Piaget och Brunor. I denna teori anser man att människan är aktiv 

och att eleven lär sig bäst genom att först få helheten och sedan delarna. I de kognitiva 

teorierna så betonar man först och främst läsförståelsen i läsundervisningen. Teorin menar att 

läsa är att förstå (Åkerblom, H. 1988 s,13). I inlärning på kognitiv grund ser man eleven som 

aktiv, kreativ och självgående. Genom att aktivt bearbeta en text lär sig eleven själv att läsa. 

Läsundervisningen tar hänsyn till eleven och dess språkliga förmåga genom att man utgår 

ifrån meningsfulla texter som anknyter till eleven själv. Den lästekniska färdigheten är inte 

lika väsentlig som förståelsen av textinnehållet. Att förstå vad man läser skapar lust att läsa 

mer och självförtroendet stärks (Åkerblom, H. 1988 s,14). Åkerblom redogör för den 

holistiska kunskapssynen. I denna kunskapssyn börjar man i läsundervisning med helheten, 

med sammanhängande texter. Ifrån helheten går man till delarna, därefter tillbaka till helheten 

igen. Läsningen blir först en aktiv process, och själva läsförståelsen uppnås först när 

informationen från texten överensstämmer med elevens kunskaper.  

 
 
 

STIMULANS 
ELLER 
FRÅGA 

RESPONS 
ELLER 
SVAR 
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KOGNITIV PEDAGOGIK 
                                                  

                                                                                                               
      

 
                                                                                                                                                     
 

 

 

2.3.1 Den kognitiva kunskapssynen 

Kunskapssyn; Först läsförståelse, sedan teknikträning. Holistisk - först helheten, sedan 

delarna. 

Tillvägagångssätt; Analytisk metod 
Människosyn; Eleven kan på egen hand ta till sig kunskaper och är aktiv och kreativ.  

Lärarroll; Pedagogen stödjer eleven i sin inlärning och underlättar för denna. Eleven lär sig 

själv läsa.  

Pedagogiska konsekvenser; Aktiv och meningsfull inlärning. Viktigast är att förstå 

innehållet. Genom att förstå vad man läser skapas intresse och motivation och självförtroendet 

stärks (Åkerblom, H 1988 s, 14). 

 

2.4 De metoder och teorier som pedagogerna sagt sig undervisa utifrån 

Vi har valt att presentera de undervisningssätt som pedagogerna vi intervjuat sagt sig 

undervisa utifrån på de skolorna som vi undersökt. De olika undervisningssätt som 

presenteras är följande; Whole Language, Phonics, Nya Zeelands, LTG (läsning på talets 

grund), Bornholmsmodellen och slutligen Spökägget, vilket är ett tematiskt arbetssätt.  

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, under den 

likvärdiga utbildningen, kan man läsa;  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målen (Lpo94 § 1). 

 

 
SPRÅK 

 
   KUNSKAPER 

 
             ERFARENHETER 

FRÅGA SVAR 
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Rättigheter och skyldigheter; 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen 

kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar  

(Lpo94 § 1). 

 

Skolans uppdrag; 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer 

och att skapa ett lärande där dess former balanseras och blir till en helhet. 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall 

åstadkommas genom en varierad och blandad sammansättning av innehåll 

och arbetsformer (Lpo94 § 1). 

 

2.4.1 Whole Language 

I Frosts bok Läsundervisning talas det om att Whole Language metoden är en kommunikativ 

metod. Frost menar att all nybörjarundervisning i läsning skall ha en kommunikativ 

utgångspunkt, då eleven skall ha ett aktivt deltagande. Denna tradition pekar på att lära sig 

läsa gör man på ett naturligt sätt som sätts igång av elevens egna texter. Genom meningsfulla 

texter och genom att fånga eleverna i litteratur som de är intresserade av uppstår läsfärdighet. 

Elever ska inte undervisas i läsning utan genom att själva arbeta med texter ska de finna ett 

sätt att avkoda dem. I Whole Language metoden utgår man först utifrån helheten och bryter 

ner den i delar, för att sedan gå tillbaka till helheten (Frost, J. 2002 s,11f). 

 

2.4.2 Phonics  

I Phonics undervisningssätt utgår man ifrån delarna i ordet och sätter samman dem till en 

helhet. För att kunna läsa måste man kunna tolka det alfabetiska systemet. Det alfabetiska 

systemet måste läras in med en viss automatik, så att själva läsningen kan användas utan att 

själva tolkningen av symbolerna kräver någon större uppmärksamhet. Kunskapen om de rätta 

orden är av avgörande betydelse för att eleven skall kunna bygga upp säkra förbindelser 

mellan bokstav och ljud. Som nybörjare ska man ha anpassade textval innan man själv kan 

välja sina texter (Frost, J. 2002 s,11f). 
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2.4.3 Nya Zeelandsmodellen 

I detta undervisningssätt arbetar man utifrån en bok i stort format, så kallad storbok, som 

pedagogen introducerar. Genom att utgå ifrån bilderna skapar man en förförståelse för texten. 

Alla elever samlas kring storboken för att lyssna, följa med och slutligen läsa tillsammans. 

Efter att ha arbetat tillsammans i storboken får eleverna själva på egen hand ”läsa” en likadan 

bok fast i normalt format så kallad lillbok (Längsjö, E. Nilsson, I. 2005 s,75f). Nya 

Zeelandsmetoden lägger tonvikten på betydelsen av läsningen med de yngre eleverna. Detta 

betonar även Lindö att det är av stor betydelse att läsa storboken många gånger och under 

lång tid, så att eleverna blir bekanta med texten (Lindö, R.2005 s,158f). 

 

2.4.4 LTG – Läsning på talets grund 

LTG står för läsning på talet grund. I samtal och diskussioner pratar eleverna utifrån sina egna 

tankar och erfarenheter, dessa blir sedan till en gemensam text. De får en klar bild när 

pedagogen skriver ner orden som blir till text på ett blädderblock. Innehållsmässigt och 

språkligt ligger texten dem nära. Eftersom eleverna är väl bekanta med texten, själva helheten, 

blir det lättare för dem att upptäcka och utforska enskilda delar. Elevernas gemensamma 

texter behandlas och bearbetas på samma sätt som storbokstexterna (Björk, M. Liberg, C. 

2005 s,98f). 

 

2.4.5 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är framställd för att stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet i 

läsinlärningen. Syftet med programmet är att eleverna ska leka sig in i språket och genom att 

göra på detta sätt kan man förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Språklekarna är 

indelade i sju grupper, dessa främjar olika delar i språket. De sju grupperna är: 

lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ord, analys och 

syntes av fonem1, samt betoningsövningar ( www.bornholmsmodellen.se/språklekar). 

 
2.4.6 Tematiskt arbete utifrån Spökägget 

Syftet med denna modell är att låta eleverna leka och arbeta sig fram till läs- och 

skrivkunskap. Detta gör man genom att arbeta tematiskt. Det som utmärker Spökägget är att 

man integrerar olika ämnen till en helhet. Genom att läsa och skriva övas olika färdigheter i 

ett funktionellt sammanhang. Innehållet i det tematiska arbetet kopplas till hur eleverna 

                                                 
1 Minsta betydelseskiljande enhet i talet. 
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framställer sin egen värld och vardag. Undervisningen är oberoende av traditionella 

läromedel. Eleverna skapar själv sitt material (Andersson, P. m.fl. 2000 s,48). 

 

2.5 Utvärderingsmaterial 
2.5.1 LUS 

Lus är ett utvärderingsmaterial som beskriver en utvecklingsprocess i etapper. Det är ett 

kvalitativt bedömningsinstrument som bedömer eleven i en lässituation. Bedömningen 

grundas på vad eleven väljer att läsa. Eleven läser och pedagogen lyssnar (Allard, B m.fl. 

2001 s, 5). 

 

2.5.2 Språket lyfter 

Detta är ett observationsschema som är till för pedagogen så att den ska få kunskap och 

information om elevens styrka och inlärningsprocess, vilka strategier eleven använder sig av, 

var svårigheterna ligger och elevens eget medvetande om sitt lärande. 

  

2.6 Montessoripedagogik 

Här nedan får ni stifta bekantskap med Montessoripedagogiken. Detta är en pedagogik som vi 

studenter inte får någon erfarenhet av under lärarutbildningen. Vi har under vår utbildning 

valt att göra en liten del av vår verksamhetsförlagda utbildning på en Maria Montessoriskola, 

och har därigenom kommit i kontakt med pedagogiken. 

  

2.6.1 Maria Montessori – Grundaren till Montessoripedagogiken 

Grundaren till Montessoripedagogiken hette Maria Montessori. Hon levde under åren 1870 – 

1952. Efter att ha avlagt examen som Italiens första kvinnliga medicin doktor tjänstgjorde hon 

vid Roms universitets psykiatriska kliniks barnavdelning (Roth, K. 1995 s,19). 

 

2.6.2 Pedagogikens uppkomst 

I början på nittonhundratalet började Maria Montessori läsa vid Roms universitet. Efter 

färdiga studier fick hon möjligheten att pröva sina studier på normalutvecklade men 

understimulerade barn. Barnen var i åldrarna 3-7 år (Roth, Klas. 1995 s,5). 

Maria Montessori grundade sin pedagogik på olika teorier, vilka var grundade i andra 

pedagoger och filosofers tanke- och synsätt. Hon fann stöd för sina egna observationer och 

teorier hos bland annat Piaget, Fröbel, Jean Itard, Dewey och Rousseau.  
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2.6.3 Maria Montessoris teori om läroplanen  

Montessoris pedagogik utgår inte ifrån Läroplanen utan utifrån elevers oberoende. Maria 

Montessori ansåg att skolans undervisningsplan mycket väl kan vara en hjälp för eleverna, 

men får inte tvingas på dem i form av något obekant mål. Hon menade att det var eleverna 

själva som skulle bestämma upplägget av arbetet. De skulle själva få möjligheten att arbeta 

med en uppgift så länge de ville och behövde.  

 

2.6.4 Montessoripedagogiken – en kognitiv teori 

Montessoripedagogiken tillhör den kognitiva teorin. Pedagogikens syn är holistisk och menar 

att eleverna endast genom att använda sina sinnen lär sig saker. Varje ämne utgår ifrån en 

helhetssyn, och ger en överblick över ämnet för att sedan bryta ner det i mindre delar. Man 

menar att det som intresserar eleven är helheten och smådelarna, som kan vara mycket 

spännande, måste alltid knytas till helheten. Om man inte gör på detta sätt blir kunskapen 

oanvändbar och meningslös (Åkerblom, H. 1998 s,13).   

 

2.6.5 Montessoripedagogikens konkreta material 

Montessoripedagogiken kännetecknas utav Montessoris material. Detta är ett material som i 

många fall är utvecklat av Maria Montessori själv efter inspiration av andra pedagoger. 

Meningen är att materialet ska hjälpa eleverna att nå koncentration, genom att utgå ifrån det 

konkreta och gå mot det abstrakta. Därmed riktar sig materialen till de olika perioderna i 

elevens utveckling som Maria Montessori beskriver (Skjöld, K. Bröderman- Smeds, M.1997 

s, 121). 

 

2.7 Montessoripedagogikens läs- och skrivinlärning 
2.7.1 Fånga eleven när den visar intresse  

Inom Montessoripedagogiken menar man att en elev som ritar kommer att skriva, man 

behöver därför inte lära ut skrivning. Skrivningen föregår läsningen. De menar att skrivingen 

lär man sig snabbt, eftersom det är när eleven självt först visar intresse för skrivning som man 

introducerar det för dem (Montessori, M. 1948 s, 201ff).  

 

2.7.2 Elevens bekantskap med skriftspråket  

Maria Montessori menar att när man introducerar en bokstav för eleven och uttalar ljudet tittar 

eleven samtidigt på bokstaven med hjälp av synen, och när eleven sedan ser och känner igen 
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bokstaven så läser den. När eleven vidrör bokstaven, skriver den. Då inleder eleven en 

bekantskap med två handlingar som senare skiljs åt för att bli två olika processer, läsning och 

skrivning. På detta sätt undervisas eleven i läsning och skrivning på samma gång. Då en 

bokstav presenteras och uttalas för eleven lär eleven in bilden av bokstaven, med hjälp av de 

visuella och taktila sinnena. Eleven förknippar sedan ljudet med den rätta symbolen utan 

misstag; på så sätt bekantar sig eleven med skriftspråket (Montessori, M. 1948 s,212). 

 
 
3. EMPIRI 
 
3.1 Tillämpning av metod 
 
Vi har valt att göra intervjuer, eftersom vi anser att genom dessa kan vi få bäst 

forskningsresultat. Vi valde de ostrukturerade intervjuerna eftersom vi ville att pedagogerna 

skulle utveckla sina egna tankar och använda sina egna ord. Enligt Denscombe finns det olika 

strategier hur forskningsintervjuer kan gå till.  I de ostrukturerade intervjuerna är det den 

intervjuades tankar och idéer som ska få utvecklas, forskarens roll är att ingripa så lite som 

möjligt. Han menar att tillåta den intervjuade att säga sin mening rakt ut är ett bättre sätt för 

forskaren att finna saker i komplexa frågor (Denscombe, M s, 134f). 

Vi har valt att ställa samma frågor till samtliga pedagoger som vi intervjuar, detta eftersom vi 

vill undersöka vad som skiljer de olika undervisningssätten åt och vilka metoder och teorier 

de säger sig använda.  

 

Enligt Bjurwill är intervjumetoden den bästa metoden för att söka svar. Bjurwill poängterar 

vikten av att använda sig av bandupptagningar och samtidigt anteckna svaren från den 

intervjuade. Med tanke på våra frågeställningar, är en kvalitativ intervjumetod den som 

lämpar sig bäst. I intervjuundersökningarna är det de intervjuade pedagogernas svar som 

kommer att bli våra källor (Bjurwill, C. 2001 s,35).  

 

Vi hade i förväg en uppgjord lista av frågor men vi följde inte turordningen på frågorna, utan 

vi ställde frågorna efter hur intervjun med pedagogerna fortlöpte. Enligt Patel och Davidson 

är ”syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och identifiera egenskaper och strukturen hos 

de intervjuade pedagogerna och deras undervisningssätt”, här finns det inget givet svar på en 

fråga utan det viktiga är att varje pedagog får ge det svar som den anser vara det rätta (Patel, 

R, Davidson, B. 2003 s, 77f). 
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3.2 För- och nackdelar med intervju 

3.2.1 Fördelar  

Intervjuer är särskilt anpassade för att man ska kunna framställa djupgående och detaljrik 

data. Man kan på detta sätt utforska informationen och man kan under förhållandevis lång 

period följa upp själva undersökningen. Intervjuaren får förmodligen på detta sätt viktiga 

kunskaper som grundar sig på detaljrik data, vilken har samlats in från intervjupersonens 

kunskaper. Intervjun är ett bra sätt att framställa fakta som är baserad på intervjupersonens 

idéer och synpunkter. Genom att välja intervju som insamlingsmetod låter vi pedagogerna få 

vara flexibla.  På detta sätt kan vi som forskare ges ett relativt stort utrymme att anpassa oss 

och turordningen av våra frågor under intervjuns arbetsgång. Att använda sig av direkt 

kontakt under intervjun gör att man garanteras en realitet, dels genom svaren man får av 

pedagogen, dels genom att läsa av kroppsspråket.  

 

Eftersom man vid intervjuer redan har en avtalad tid och därmed kan ge den intervjuade 

möjlighet att förbereda sig väl, har man en större svarsfrekvens. Genom att göra intervjuer, får 

den intervjuade möjlighet att tala om sina egna idéer och ståndpunkter. Detta kan anses av den 

intervjuade som ett nöje, eftersom man då som intervjuare inte är kritisk utan syftet är att 

lyssna och notera (Denscombe, M. 2003 s,161f). 

 

3.2.2 Nackdelar  

Intervjuer kan vara tidskrävande. Som intervjuare kan själva analysen av data vara 

tidskrävande och ansträngande då själva renskrivningen av intervjun från bandinspelning kan 

ta stor tid för intervjuaren att sammanställa. Det finns flera sätt att intervjua på, de svaren man 

kan få kan vara öppna svar och därmed svåra att avkoda. Den insamlade datan är i viss mån 

unik på grund av det karakteristiska sammanhanget och de speciella intervjupersonerna som 

deltar. Detta kan ha en mindre bra effekt på hur tillförlitlig datan kan bli. Data från en intervju 

baseras mer på vad personen säger än hur den handlar. Det är inte alltid som uttryck och 

handlingar stämmer överens. Vad personen säger och gör kan man inte alltid vänta sig vara 

sanningen (Denscombe, M. 2003 s,162f).  
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3.3 Forskningsetiska råd och övervägande 
När vi som intervjuare får information och sammanställer information från den intervjuade, 

måste vi skydda den enskilda individens integritet. De uppgifter som vi tillhandahåller måste 

behandlas konfidentiellt. Vi får inte lämna ut någon information till någon utomstående. Det 

ska heller inte vara möjligt att urskilja den enskilda individen med informationen. (Patel, R. 

Davidson, B. 2003 s,60). 

 

I de fall när de intervjuade lämnar information till oss, måste vi upplysa dem om vilket syfte 

vi har med undersökningen och att informationen inte kommer att vidarebefordras.  

Vetenskapsrådet rekommenderar att man kontaktar dem som ska intervjuas i god tid före 

själva intervjun.(Vetenskapsrådet, 2002). Per telefon kontaktade vi de utvalda skolorna inför 

intervjun. Vi talade noga om vilket syfte vi hade med intervjun, samt dess innehåll. På så vis 

gav vi de intervjuade en chans att förbereda sig. Vi har givit skolorna och pedagogerna ett 

eget val ifall de vill deltaga eller ej.  

 

3.4 Analysmetod 
Bearbetningen av materialet från intervjun bottnade i vår bandinspelning. Som komplement 

hade vi våra egna anteckningar. Eftersom vi genomförde intervjuerna tillsammans turades vi 

om att vara den som förde talan och antecknade. På detta sätt kunde vi i bearbetningen lättare 

sammanställa och komma ihåg vad som sades, samt vilket som var det väsentliga som de 

intervjuade ville få fram. Vid bearbetningen av materialet fick vi ta hjälp av varandra, 

eftersom de intervjuade inte alltid var rakt på sak och tydliga, utan det krävdes av oss som 

intervjuade att vi förtydligade frågan. Bearbetningen av intervjuerna började ganska snart 

efter att intervjuerna var gjorda, detta eftersom vi då hade intervjun i färskt minne. Detta 

menar även Patel & Davidson att man ska försöka ha en löpande analys under tiden som man 

utför sina intervjuer. Detta därför att man ska kunna hålla ett ”levande” förhållande till sitt 

material (Patel, R. Davidson, B. 2003 s, 119). 
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3.5 Problemprecisering 
 

• Utifrån vilka teorier och metoder säger sig pedagogerna undervisa och använda sig av 

i kommunala skolor respektive Montessoriskolor? 

 

• Vilket pedagogiskt material i läs– och skrivinlärning säger sig pedagogerna använda 

sig av i kommunala respektive Montessori skolor? 

 

• På vilket sätt skiljer sig undervisningssätt och pedagogiskt material åt, på de två 

kommunala skolorna och de två Montessoriskolorna?  

 

3.6 Målgrupp 
Pedagogerna som har intervjuats, är dels pedagoger som vi har kommit i kontakt med på vår 

VFU, även pedagoger som vi inte har haft kontakt med innan, men som jobbar inom 

verksamheten. Intervjuerna är gjorda på pedagogernas arbetsplats på deras arbetstid. 

Presentationen av pedagogerna har utförts genom att berätta om den skola som de arbetar på. 

Nedan presenteras pedagogerna och skolorna var för sig. 

 

3.6.1 Kommunal skola ett 

Denna skola är en kommunal Naturskola som är belägen på landsbygden cirka 2 mil sydöst 

om Kristianstad. Skolan har cirka 60 elever i årskurs F-6.  

I årskurs 2-3 arbetar en kvinnlig lågstadiepedagog, hon har arbetat som lärare i 30 år. I årskurs 

F-1 arbetar en kvinnlig förskolepedagog. Hon har arbetat i 18 år som pedagog och utbildar sig 

samtidigt till specialpedagog.  

 

3.6.2 Kommunal skola två 

Denna skola är också en kommunal skola som även den är belägen på landsbygden cirka 1 

mil nordöst om Kristianstad. Skolan har cirka 60 elever i årskurs F-6.  

I årskurs F-1 arbetar en kvinnlig förskolepedagog som har arbetat 20 år i förskolan. 

Lågstadiepedagogen är även hon en kvinna, som har arbetat i 35 år som pedagog i 

grundskolan upp till årskurs 6.  
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3.6.3 Maria Montessoriskola ett 

En föräldrakooperativ Maria Montessoriskola, vilken är belägen 1 mil nordöst om Sjöbo. 

Skolan har 47 elever i årskurs F-6. Pedagogen som arbetar med läs- och skrivinlärningen i 

årskurs F-2, är en kvinnlig grundskolepedagog med inriktning Sv/so och hon har arbetat i 2 

år. Hon har 40p i Montessoripedagogik.  

 

3.6.4 Maria Montessoriskola två 

En kommunal Maria Montessoriskola, som är belägen cirka 2 mil söder om Kristianstad. 

Skolan har cirka 80 elever i årskurs F-9. I F-2 arbetar en kvinnlig förskolepedagog, samt en 

kvinnlig grundskolepedagog. Båda har 32 års erfarenhet av arbete som pedagoger. 

 

3.7 Resultatredovisning av intervjuer 

Här presenteras varje skola var för sig, samt vad pedagogerna har svarat på våra 

intervjufrågor2. I vår undersökning har vi valt att hålla oss neutrala och objektiva till de olika 

undervisningssätten i läs- och skrivinlärning, då vi tror att det är lättare att redogöra och 

presentera resultat när man inte lägger större vikt vid den ena sidan mer än den andra.  

 

3.7.1 Kommunal skola ett 

På denna skola säger pedagogerna att de arbetar med Spökägget (2000), som är ett 

tillvägagångssätt där själva kommunikationen är i fokus. Pedagogerna berättar att eleverna får 

genom att antingen skriva eller rita sitt meddelande till Spökägget, veta vem han är och vad 

han tycker om. Dessa brevväxlingar utmynnar i att barnen gör böcker om det lilla spöket. När 

de arbetar med Spökägget får de samtidigt arbeta med ordlådor. I Ordlådorna finns ord som 

ligger dem nära. Pedagogerna berättar att eleverna även får läsläxor och läskontrakt. När 

bokbussen kommer får de låna böcker som de sedan läser hemma. Därefter har de bokprat i 

skolan, när de läst boken. Utgångspunkten för eleverna är brevskrivning och meddelande. 

Pedagogerna anser det viktigt att eleverna ställer frågor och tidigt får lära sig nyanser i det 

skrivna språket. De försöker anpassa sig efter varje elev, och dess inlärningsstil. Pedagogerna 

menar att det viktiga är att nå dem, vägen dit ser olika ut eftersom det är olika individer därför 

kombinerar de både helords och ljudningsmetoden.  

 

                                                 
2 Bilaga 1med presentation av intervjufrågor och dess bakgrund 
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Eleverna använder sig av flera skönlitterära småböcker. Deras läsebok är kopplad till en 

arbetsbok som de arbetar parallellt med. Pedagogerna berättar att de använder sig av Språket 

lyfter, dock är inte detta något som eleverna får ta del av. Båda pedagogerna anser att man 

måste använda sig av olika tillvägagångssätt då eleverna är olika individer. För tillfället 

arbetar de åldersindelat. När sexåringarna är redo, får de börja arbeta tillsammans med 

sjuåringarna.  

 

3.7.2 Kommunal skola två 

Pedagogerna berättar att i förskolan arbetar de med Bornholmsmodellen, vilket sker under 

lekfulla former.  De börjar med att rimma för att sedan går över till meningar.  Meningarna 

styckar pedagogen upp i ord och eleverna får bekanta sig med ordet. Efter att eleverna har fått 

bekanta sig med ordet, börjar de leta efter ljud i det, de får lyssna efter första samt sista ljudet 

i ordet.  

 

När eleverna går i årskurs ett berättar pedagogerna att de börjar introducera små bilderböcker. 

Böckerna är uppbyggda med mycket ordbilder och upprepningar. Dessa böcker använder de 

upp till årskurs två. När det gäller skrivning låter pedagogerna eleverna skriva egna böcker. 

Lågstadiepedagogen säger sig låta sina elever skriva mycket dikteringar, bland annat kortare 

ord. Hon säger sig använda sig av storbok och lillbok. Lågstadiepedagogen kombinerar både 

ljudnings- och helordsmetoden.  

 

Pedagogerna berättar att de låter eleverna arbeta integrerat i teman där läsning och skrivning 

kommer in och försöker skapa en läsfrämjande miljö, där eleverna har mycket böcker 

omkring sig. När de skriver dagbok tillsammans får de yngre eleverna som behöver hjälp, 

hjälp med att skriva av de äldre eleverna. Pedagogerna talar om att de ger läsläxa till de elever 

som vill ha. Om eleven inte har knäckt läskoden anser pedagogerna det viktigt att man som 

pedagog leder dem så att de inte väljer för svåra böcker säger lågstadiepedagogen. Vid 

utvärdering talar pedagogerna om att de använder sig av det diagnostiska 

utvärderingsmaterialet Språket lyfter (Skolverket) vilket de även har till hands vid 

utvecklingssamtal.  
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3.7.3 Maria Montessoriskola ett 

Pedagogen talar om att eleverna får arbeta på sin egen nivå med Montessorimaterial under 

Montessoripassen, varje förmiddag. Pedagogen berättar att Montessoripassen ofta är 

individuella.  Under de passen arbetar eleverna både individuellt och i grupp efter sin 

kunskapsnivå.  När förskoleeleverna börjar arbeta i grupp så får de alltid arbeta med en elev 

från årskurs ett. Vid sex- års ålder använder sig eleverna av Montessori materialet som är 

ljudenligt. Pedagogen säger sig ha genomgång med eleverna om bokstäverna och hur de låter. 

När de kan varje ljud, går de över på ord. Sedan får eleverna skriva orden.  Eleverna får arbeta 

med att para ihop föremål med ord, för att sedan skriva dessa. Eleverna kan använda sig av 

bokstäver som de redan har, det vill säga färdiga bokstäver, bokstavskort. Nu ska eleverna 

försöka binda ord och läsa dem, för att sedan lägga dem på rätt ställe. Pedagogen berättar att 

hon är övertygad om att eleverna lär sig läsa genom att skriva.  

 

Pedagogen berättar att hon har elever som använder sig av helordsmetoden, men det är 

ljudningsmetoden som de använder sig mest av och som de flesta lär sig läsa genom. 

Pedagogen berättar att hon brukar använda sig av datorprogram som är anpassade efter 

barnens nivå. Den läsläxa som eleverna har är individanpassad.  

 

På denna skola använder sig pedagogen sig utav LUS (2001), vilket är ett 

utvärderingsmaterial. Genom detta sätt kan hon se var eleverna befinner sig i sin läsning och 

skrivning. Pedagogen har även ett eget observationsschema där hon kryssar av när eleven har 

jobbat med de olika momenten. 

 

3.7.4 Maria Montessoriskola två 

Pedagogerna på denna skola berättar att de prioriterar att eleverna får läsa mycket.  Varje dag 

får eleven läsa en kvart i skolan och en kvart hemma. I skolan har var och en, en egen 

skönlitterär bok som de får läsa tyst i. Till denna bok hör ett läshäfte i vilken de själva får 

fylla i hur mycket de har läst under dagen. Sexåringarna går till biblioteket en gång i veckan 

och lånar två böcker. Därefter läser föräldrarna dessa för barnen hemma. Både 

biblioteksböckerna och läsläxan görs i veckan hemma så det krävs att föräldrarna engagerar 

sig, vilket de gör enligt pedagogerna. Eleverna får ny läsläxa varje vecka. Eleverna undervisas 

även i skrivning även om läsning sker till största del. När eleverna får lära sig att skriva 

bokstäver och så småningom ord så får eleven skriva efter pedagogen.  
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Pedagogerna säger sig undervisa utifrån Montessorimaterialet vid läs- och skrivinlärning. Det 

arbetssätt som pedagogerna säger sig använda sig av, är den egna planeringen som eleverna 

arbetar med utifrån Montessoripedagogiken. Pedagogerna kombinerar helords och 

ljudningsmetoden i sin undervisning. Grundskolepedagogen berättar att de går så fort som 

möjligt in på helordsmetoden. De menar även att valet av metod har med den enskilde elevens 

inlärningssätt att göra. På denna skola använder pedagogerna sig av ett utvärderingsmaterial 

som heter Språklig medvetenhet och Språket lyfter. Eleven har även daglig enskild 

utvärdering, där den skriver i sin reflekterade dagbok.  

 
3.8 Analys 
 
Här nedan i vår analys kommer vi att presentera våra frågor från vår problemformulering och 

även försöka besvara dem utifrån vår resultatredovisning.  

 

Utifrån vilka teorier och metoder säger sig pedagogerna undervisa och använda sig av i 

kommunala skolor respektive Montessoriskolor? 

 

På Montessoriskolorna låg tyngdpunkten, i läs och skrivinlärning, på Maria Montessoris 

teorier och metoder. Denna pedagogik grundar sig på ljudningsmetoden. Eleverna arbetar 

även individuellt utifrån egen planering. 

 

Pedagogen på den föräldrastyrda Montessoriskolan kombinerar Montessoripedagogiken med 

Phonics och Whole Language metoderna. Tyngdpunkten läggs på Maria 

Montessoripedagogiken. På eftermiddagarna så har de undervisningslektioner. Då eleverna 

känner sig mogna får de börja läsa skönlitterära böcker.  Eleverna ges även individanpassad 

läsläxa.  

 

På den kommunala Montessoriskolan arbetar eleverna utifrån sin egen planering. De styrda 

lektionstillfällena är mer sällsynta. Pedagogerna använder sig av både Montessoripedagogiken 

samt Phonics och Whole Language metoderna. Eleverna får skapa mycket av sitt eget 

material. Boksamtal är vanligt och alla elever har gemensam läsläxa.  

 

Kommunal skola två börjar arbeta utifrån Bornholmsmodellen med förskoleklassen. Eleverna 

får i första klass skriva egna böcker med hjälp av pedagogen. Eleverna tränas även i 
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dikteringar och vanliga ordbilder. Pedagogerna kombinerar Phonics, Whole Language, Nya 

Zeelandsmodellen, Bornholmsmodellen och LTG metoden. Läsläxa ges till de elever som vill 

ha. 

 

Kommunal skola ett, utgår utifrån ett tematiskt arbetssätt i sin undervisning, där de själva 

tillverkat materialet. I undervisningen får eleverna brevväxla och det tematiska arbetssättet 

utmynnar i elevernas egengjorda böcker. Pedagogerna kombinerar Phonics och Whole 

Language metoderna. Eleverna ges även läsläxa och skrivläxa. 

 

Vilket pedagogiskt material i läs– och skrivinlärning använder sig kommunala respektive 

Montessori skolor av? 

 

Montessoriskolorna utgår ifrån material som riktar sig till denna pedagogik. På den 

föräldrastyrda Montessoriskolan används skönlitterära böcker, vanliga traditionella 

skrivböcker och datorprogram. I den kommunala Montessoriskolan använder pedagogerna sig 

utav Montessoripedagogikens egna material och kombinerar detta med skönlitterära böcker.  

 

På kommunal skola ett använder man sig av ordlådor. I dessa finns ord som ligger eleverna 

nära. De använder sig även av skönlitterära småböcker, vilka är kopplade till en arbetsbok. 

I det tematiska arbetssättet framställer även eleverna eget material som används i 

undervisningen. I kommunal skola två använder de sig av lillbok och storbok, som 

pedagogerna läser tillsammans med eleverna. Eleverna får arbeta med olika självgående 

material, bokstavsböcker, och skriva dagbok. 

 

Skiljer sig undervisningssätt och pedagogiskt material åt, på de två kommunala skolorna och 

de två Montessoriskolorna, och i så fall varför? 

 

På Montessoriskolorna utgick man ifrån den pedagogiska metod och teori som förespråkades 

inom denna pedagogik. Pedagogiken användes olika på de båda Montessoriskolorna. 

Montessoriskolorna använde sig, utöver pedagogiken och dess pedagogiska material, av 

skönlitterära böcker. På den kommunala Montessoriskolan vägde skönlitterära böcker tyngre i 

undervisningen än på den föräldrastyrda Montessoriskolan. Den föräldrastyrda 

Montessoriskolan använde sig dessutom av datorprogram. På kommunal skola ett 

undervisades eleverna utifrån ett tematiskt arbetssätt. Så småningom fick de bekanta sig med 
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skönlitterära böcker. På kommunal skola två kombinerades elevernas undervisning av flera 

olika metoder och teorier.  

 

Anledningen till att de pedagogiska materialen och undervisningssätten skiljer sig åt, beror på 

pedagogernas olika val av metoder och teorier. Detta anser vi bero på pedagogens eget tanke– 

och synsätt i läs- och skrivinlärningen.  

 
4. DISKUSSION 
 
Vårt övergripande syfte med undersökningen var att försöka förstå hur det ser ut i 

verksamheten vad det gäller skillnader i undervisningen i läs- och skrivinlärningen. Avsikten 

med vår undersökning var att undersöka hur olika pedagoger undervisar i läs- och 

skrivinlärning, samt vilka teorier och metoder de säger sig utgå ifrån och vilket material de 

tillämpar. Vi ville se om detta skiljer sig åt i undervisningen i läs- och skrivinlärning på 

kommunala respektive Montessoriskolor.   

 
Pedagogerna på de fyra skolorna, två kommunala och två Montessori, som vi har intervjuat 

säger sig använda sig av olika sätt att undervisa i elevernas läs- och skrivinlärning. De 

grundar sin undervisning på olika teorier. Flera av pedagogerna använder sig av och 

kombinerar flera sätt att undervisa på.  Därmed kombinerar de flera olika teorier.  

 

På de två olika Montessoriskolorna kunde vi förstå att de arbetade olika, även om de arbetade 

utifrån samma undervisningssätt. Montessoriskola ett arbetade utifrån Montessoripedagogiken 

men vävde in Phonics i undervisningen. I Phonics menar man att eleven måste kunna tolka 

det alfabetiska systemet för att kunna läsa. I detta undervisningssätt utgår man ifrån delarna 

och sätter samman dem till en helhet (Frost 2002). Pedagogen väver även in Whole Language. 

Detta genom att pedagogen låter eleverna få arbeta med och läsa skönlitterära böcker utefter 

deras eget intresse och förmåga. Frost (2002) menar att Whole Language är ett 

kommunikativt sätt att undervisa på. Skjöld m.fl. (1997) talar om att Montessoripedagogiken 

kännetecknas utav ett Montessorimaterial. Författarna beskriver även att eleven börjar arbeta 

med det konkreta materialet för att sedan gå mot det abstrakta.  

 

Montessoriskola två använde sig också av Montessoripedagogiken. Personalen på 

Montessoriskola två pratade väl om pedagogiken, ”att det inte fanns något annat sätt att lära 

på”. Vi kunde genom intervjun förstå att arbetet med det läs- och skrivmaterial som finns att 
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tillgå inom pedagogiken inte användes i samma omfattning som på Montessoriskola ett. På 

skolan låg prioriteringen på läsning. Den skönlitterära bokens betydelse var stor, och själva 

skrivandets del var mer sällsynt. Enligt Montessoripedagogiken ska eleven undervisas i 

läsning och skrivning på samma gång, det ska gå hand i hand. I Maria Montessoris bok (1948) 

kan man läsa att inom Montessoripedagogiken arbetar man parallellt med 

bokstavsintroduktionen och bokstavsljudet. Samtidigt som eleven vidrör bokstaven så skriver 

den. Pedagogiken baserar sig på att eleven undervisas i läsning och skrivning på samma gång. 

Då Montessoriskola två inte utövade pedagogiken på vilket sätt Maria Montessori 

förespråkade, anser vi det därmed vara motsägelsefullt.  

 

De kommunala skolorna ansåg vi till en början vara lika i undervisningssättet. Vi tyckte oss 

kunna förstå att de hade samma pedagogiska elevsyn och pedagogerna på skolorna menade att 

man måste utgå ifrån elevens enskilda behov. Då vi granskade resultaten ytterligare från 

intervjuerna kom vår tolkning och syn att förändras. Efter att ha bearbetat intervjuerna ett 

flertal gånger och reflekterat kring svaren, kom vi fram till att pedagogerna i sitt 

undervisningssätt var långt ifrån varandra i sina tanke- och synsätt.  

 

I kommunal skola ett arbetade pedagogerna både utifrån den behavioristiska och kognitiva 

kunskapssynen. Tyngdpunkten låg på den behavioristiska. I den behavioristiska teorin måste 

man lära sig delarna först, innan man kan se helheten. Pedagogens människosyn är att eleven 

är passiv och kunskapen ska förmedlas av pedagogen (Åkerblom, H 1988). De 

undervisningsmetoderna som pedagogerna använde sig av var både Phonics och Whole 

language. Frost ( 2002) pekar även på skillnaderna i de olika metoderna.  

 

I kommunalskola två arbetade man både utifrån den behavioristiska kunskapssynen och den 

kognitiva. Tyngdpunkten låg på den kognitiva. I den kognitiva teorin ser man eleven som 

produktiv och självgående. Genom att eleven själv får bearbeta sina texter, lär den sig själv att 

läsa. Texten som eleven ges skall ligga på den språkliga nivån som eleven befinner sig på. 

Den lästekniska färdigheten är inte lika väsentlig som förståelsen av textinnehållet. Att förstå 

vad man läser skapar lust att läsa mer och självförtroendet stärks (Åkerblom, H.1988). 

 

Kommunal skola ett arbetade utifrån ett tematiskt arbetssätt, Spökägget. I detta tematiska 

arbetssätt, integreras olika ämnen till en helhet. Genom att skriva och läsa, övar eleverna olika 

färdigheter i ett funktionellt sammanhang (Andersson 2000). Pedagogerna påtalade att de 
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utgick ifrån varje elevs enskilda behov. Då pedagogerna berättade hur det praktiskt fungerar, 

det vill säga hur eleverna fick arbeta, så framkom det att samtliga elever hade samma 

arbetsuppgifter. Undervisningen skedde under kontrollerade former där pedagogen styrde 

eleverna. I den behavioristiska teorin talar man om hur pedagogen genom detaljstyrd inlärning 

lär eleven läsa. Detta kan ge konsekvenser såsom att eleven får bristande innehållsuppfattning 

och dålig läsförståelse eftersom det blir en mekanisk inlärning (Åkerblom, H. 1988).  

Genom våra reflektioner kring detta arbetssätt kunde vi förstå att materialet och 

undervisningssättet inte utgick ifrån den enskilda eleven. Samtliga elever gavs samma 

förutsättningar. Frågan vi ställer oss är ifall detta val av material och undervisningssätt beror 

på pedagogens tanke- och synsätt. Har pedagogen ett behov av att kontrollera eleverna, eller 

handlar det om osäkerhet? Kanske var detta tematiska arbetssätt främmande för pedagogen 

och därmed blev det inte ett tematiskt arbetssätt.  

 

Kommunal skola två arbetade i förskolan med Bornholmsmodellen. Detta arbetssätt är brett 

eftersom det finns sju olika arbetsmodeller att undervisa utifrån. Förespråkarna för detta 

undervisningssätt menar att eftersom det är så brett så är förutsättningarna stora för att kunna 

börja läsa (Frost, 2002). Pedagogerna arbetar även utifrån LTG metoden. Enligt Björk och 

Liberg (2005) får elever som arbetar utifrån denna metod utgå ifrån sina egna tankar och 

erfarenheter. Detta genom att de gemensamt får producera en text tillsammans. Därefter 

arbetar de självständigt med den. I samband med att eleverna får arbeta med små 

bilderböcker, kombinerar pedagogen dessa med storbok och lillbok som är hämtat från Nya 

Zeelandsmodellen. Längsjö och Nilsson (2005) beskriver denna modell. Genom att man utgår 

ifrån bilderna skapar man förförståelse för både text och bilder. Genom att tillsammans läsa i 

storboken, förbereds eleverna att självständigt läsa samma bok fast i normalt format. Lindö 

(2005) betonar även betydelsen av att läsa boken många gånger under lång tid. Vi kunde se att 

pedagogerna försökte tillgodose alla enskilda elevers behov, eftersom de arbetade utifrån flera 

olika metoder i sin undervisning. Dahlgren m fl. (2004) talar även om detta i boken Barn 

upptäcker skriftspråket. De menar att det är av stor vikt att använda sig av olika 

undervisningssätt för att kunna tillgodose varje elevs enskilda behov.   

 

I Kommunal skola ett kunde vi förstå utifrån intervjun, att eleverna inte gavs några egna 

förutsättningar att utöva eget ansvar. Det fanns inte någon direkt varierande sammansättning 

av innehåll i pedagogernas sätt att undervisa på. De utgick enbart ifrån ett undervisningssätt. 

Undervisningen bestod av det tematiska arbetet med Spökägget.  
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I kommunalskola två fick vi veta att pedagogerna använder sig av olika undervisningssätt. 

Genom att pedagogerna kombinerade de olika undervisningssätten kunde vi förstå att det 

fanns en metod som förmodligen passade varje enskild elev. Pedagogernas undervisningssätt 

och även deras tanke- och synsätt, kan vi se styrks utav styrdokumenten i läs- och 

skrivinlärning. I styrdokumenten kan vi läsa att undervisningen ska anpassas till varje enskild 

elevs förutsättningar och behov. Genom att pedagogen använder sig av olika vägar för att 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling, ges den enskilda eleven 

förutsättningarna till att nå målen (Lpo-94).  

 

På Montessoriskolorna fanns redan ett grundkoncept för det pedagogiska materialet som man 

använde i undervisningen. En av pedagogerna använde sig även av andra teorier och metoder 

än enbart själva Montessoripedagogiken. På den ena kommunala skolan ansåg pedagogen det 

nödvändigt att tillämpa flera olika metoder och teorier. Detta för att kunna tillgodose varje 

enskild elevs behov.  Pedagogen betonade även vikten av att vara väl insatt i de metoder som 

används. Åkerblom (1988) beskriver det som ligger till grund för valet av undervisningssätt. 

Han talar om pedagogens kunskapssyn och dess konsekvens för valet av sätt att undervisa på. 

Vi kunde se att det fanns en stor kombination av de båda teorierna i samtliga pedagogers 

kunskapssyn. Pedagogens roll ska enligt Maria Montessori vara att stödja eleven i 

hans/hennes kunskapssökande och sin utveckling. Skjöld m.fl. talar om att 

Montessoripedagogiken utgår ifrån den kognitiva kunskapssynen.  

 

Våra reflektioner i efterhand är över den kunskapssyn som pedagogerna hade. Samtliga 

pedagoger ansåg sig följa den kognitiva kunskapssynen, men hade mer eller mindre inslag av 

den behavioristiska i undervisningen. Då Montessorimaterialet har en speciell uppbyggnad 

blev pedagogernas lärarroll på Montessoriskola ett och två delvis detaljstyrd och 

behavioristisk. Vi förstod att lärarrollen var mer uttalad på Montessoriskola två än 

Montessoriskola ett. Åkerblom (1988) beskriver att eleven i den behavioristiska 

kunskapssynen är passiv, och att all kunskap förmedlas av pedagogen. Han menar att 

pedagogen förmedlar en detaljstyrd inlärning och att eleven lär sig läsa genom pedagogen.   

På de kommunala skolorna kunde vi genom intervjun ana inslag av den behavioristiska 

kunskapssynen. På kommunal skola ett eftersom pedagogerna endast erbjöd ett 

undervisningssätt för alla elever. På kommunal skola två eftersom pedagogen använde sig av 

dikteringar i sin undervisning. Vårt examensarbete har fått oss som pedagoger att tänka 

vidare. Dessa tankar kan ge uppslag till kommande undersökningar. Det hade varit intressant 
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att utgå ifrån eleven och observera den, för att se ifall den tillägnar sig kunskapen genom det 

arbetssätt som pedagogen ger den. Behöver man som elev en kombination av flera metoder, 

eller räcker det att man får ta del av en metod för att tillgodogöra sig kunskap?  Kan man 

genom att jämföra pedagoger med helt olika sätt att undervisa på i läs- och skrivinlärning, 

visa på vilka metoder och teorier som främjar den enskilda eleven?  

 

4.1 Resultatets konsekvenser för yrkesrollen 
Vi anser att det är av avgörande roll vilken kunskapssyn pedagogen arbetar utifrån. Genom att 

arbeta utifrån den kognitiva kunskapssynen får man förhoppningsvis som pedagog elever som 

har lärt sig och inhämtat kunskap på egen hand men med pedagogen som stöd. Ju bredare man 

är som pedagog, ju större kunskapsbredd man har som pedagog, i läs- och skrivinlärning 

desto större möjlighet har pedagogen att bemöta och främja den enskilda elevens utveckling 

och kunskapsinhämtning i läsning och skrivning. Det relevanta är inte hur lång erfarenhet 

pedagogen har inom yrket, utan hur pedagogen tillämpar sin kunskap och vilket pedagogiskt 

synsätt den har.  

 

4.2 Metoddiskussion 
Under intervjuerna var det vid ett tillfälle svårt att få pedagogerna att svara på frågan om 

vilket pedagogiskt synsätt de hade. Detta berodde tydligen på att frågeställningen var för svårt 

ställd för vissa eller för känslig. Innan intervjun fick dock pedagogerna läsa igenom 

frågeställningarna, och svara på om det var något oklart eller något som de inte ville prata om. 

Samtliga pedagoger ansåg att allt var klart och intervjun kunde få börja. Vid ett tillfälle då vi 

ställde frågan till pedagogerna på skola fyra om vilket pedagogiskt synsätt de hade, kunde de 

inte svara på frågan utan såg frågande på oss och bad oss utveckla frågan. Detta skedde även 

vid ytterligare tillfällen. Men vid dessa tillfällen så svarade inte pedagogerna på frågan, utan 

svävade gärna ut och kom in på ett annat ämne. Vilket inte var relevant för intervjun. 

Eftersom intervjun föll ut på detta sätt, hade vi en viss svårighet att transkribera den, så vi fick 

gå tillbaka och utifrån vad vi hörde dem säga på bandet fick vi själva läsa mellan raderna vad 

de ville få fram. Eftersom detta skedde, så anser vi att vi har en torftigare resultatredovisning 

på skola fyra än vad vi har på de övriga skolorna. Denscombe (2003) talar om detta som en 

nackdel, då inte alltid handlingar och uttryck stämmer överens. Denscombe menar på att man 

inte alltid kan vänta sig att vad personen säger och gör, är sanning. Data man samlar in från en 

intervju, baseras mer på vad personen säger än hur den handlar. 
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4.3 Sammanfattning 
Vårt övergripande syfte med undersökningen var att försöka förstå hur det ser ut i 

verksamheten vad det gäller skillnader i undervisningen i läs- och skrivinlärningen. Avsikten 

med vår undersökning var att undersöka hur olika pedagoger undervisar i läs- och 

skrivinlärning samt vilka teorier och metoder de säger sig utgå ifrån och vilket material de 

tillämpar. Vi ville se om detta skiljer sig åt i undervisningen i läs- och skrivinlärning på 

kommunala respektive Montessoriskolor.   

 

Den litteraturen som vi har använt oss av i vår uppsats, har varit både givande och tänkvärd. 

Vi har genom litteraturen funnit det som varit relevant för vårt forskningsområde.  

 

Då vi har intervjuat pedagoger på fyra skolor, har vi mött pedagoger med flera olika tanke- 

och synsätt om hur man undervisar elever utifrån varje enskild elevs behov. Pedagogernas val 

av teorier och metoder skiljde sig åt. Två av skolorna som vi intervjuat pedagoger på var 

Maria Montessoriskolor. På dessa skolor använde sig pedagogerna bland annat av 

Montessoripedagogiken enligt skolans koncept. Pedagogerna på de båda skolorna använde sig 

även av Whole Language och Phonics metoderna. De pedagoger som vi intervjuade på de 

kommunala skolorna, använde sig utav en mängd av teorier och metoder. På den ena 

kommunala skolan använde sig pedagogen av ett tematiskt arbetssätt som var detaljstyrt av 

pedagogen. Hon använde sig även av Whole Language och Phonics metoderna. På den andra 

kommunala skolan kunde vi genom intervjun förstå att pedagogerna där använde sig av flera 

olika teorier och metoder i sin undervisning i läs- och skrivinlärning. Vilka var; Phonics, 

Whole Language, Nya Zeelands modell, Bornholmsmodellen samt LTG.  

 

Utifrån våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att samtliga pedagoger har olika tanke- och 

synsätt på elevers inlärning och utveckling. Detta kunde vi förstå genom de olika metoder och 

teorier som pedagogerna säger sig undervisa eleverna utifrån.  

 

Vi som blivande pedagoger anser att det är av stor vikt att ha kunskap om olika metoder och 

teorier. Genom att som pedagog kunna kombinera metoder och teorier i sin undervisning, 

anser vi att man har en större möjlighet att möta varje enskild elev i deras 

kunskapsinhämtning.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till pedagoger på kommunala skolor och Montessoriskolor 
 
Dessa intervjufrågor hade vi till grund då vi gjorde våra intervjuer, vilka utmynnade i tre 
problemformuleringar som har varit tyngdpunkten i vår uppsats.  
 
 
Hur arbetar ni som pedagog med barnens läs- och skrivutveckling?  Vilka arbetsformer och 
arbetssätt använder ni er av? 
 
Vilket arbetssätt använder sig eleverna av?  
 
Vilket pedagogiskt material används vid elevens läs- och skrivutveckling? Dels ert eget samt 
det som eleverna har tillgång till. 
 
Era egna pedagogiska tankar? 
 
Var har ni för utbildning samt erfarenhet inom området?  
 
Vilket är ert eget material vid utvärdering av den enskilda eleven?  
 
Använder ni er av helordsmetoden eller ljudningsmetoden?  
 
Läxor till eleverna vad gäller läsa och skriva? 
 
Hur motiverar ni den skoltrötta eleven? 
 
Hur uppfattar ni föräldrarnas engagemang i er klass, vad gäller läs- och skrivinlärningen? 
 
Hur gör ni för att skapa en främjande miljö för eleverna vad gäller lust att lära och inhämta 
kunskap i läs- och skrivutvecklingen?  
 

• Varför en Montessoriskola?  
• Varför en kommunalskola?  

 
Hur planerar man upplägget av terminen och lektionerna då eleverna befinner sig på olika 
nivåer i sin utveckling?   
 
I er planering tar ni del av varandra i arbetslaget eller planerar ni enskilt vad gäller elevernas 
läs- och skrivinlärning? 
 
Arbetar eleverna enskilt eller i grupp? Arbetar eleverna åldersblandat?  
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Bilaga 2 

 

Bakgrund till intervjufrågor 

 
Pedagogisk metod 

Här redovisas de olika undervisningssätt som pedagogerna arbetar med i läs- och 

skrivinlärningen. Vi var intresserade av att veta vilket undervisningssätt som de använder sig 

av samt vilken arbetsform som förekommer och eventuellt skiljer dem åt.  

 

Elevernas arbetssätt 

Här handlar det om vilket arbetssätt eleverna använder sig av i sin läs- och skrivinlärning. 

Samt vilket arbetssätt som pedagogen ger eleven att arbeta utifrån. 

 

Pedagogiskt material 

Vi ville här veta vilket pedagogiskt material som eleverna har tillgång till i sin läs- och 

skrivutveckling. 

 

Pedagogiska tankar 

Här ställde vi frågan till pedagogerna om deras egna pedagogiska tankar. Hur deras eget 

pedagogiska tankesätt ser ut. 

 

Tillvägagångssätt vid utvärdering 

Här var det intressant att veta vilket som var pedagogernas eget material som de har till hands 

då det gäller utvärdering av eleven. Även elevens eget utvärderingsmaterial, om det finns 

något.  

 

Helords - eller Ljudningsmetoden 

Använder sig pedagogerna av den analytiska helordsmetoden eller den syntetiska 

ljudmetoden? 

 

Motivation 

Hur motiverar pedagogerna de skoltrötta eleverna, och de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter.  
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Föräldrars engagemang 

Hur uppfattar pedagogerna föräldrarnas engagemang vad gäller elevens läs- och 

skrivinlärning.  

 

Miljöns betydelse 

Hur gör pedagogerna för att skapa en främjande miljö för eleverna och deras läs- och 

skrivinlärning.  

 

Valet av pedagogik 

Varför en kommunal skola eller en Montessoriskola? Hur kom det sig att pedagogerna valde 

just den ena eller andra.  

 

Strategi 

Hur pedagogerna planerar upplägget av undervisningen, då eleverna befinner sig på olika 

nivåer i sin utveckling. 

 

Planeringsform 

Planerar pedagogerna enskilt eller i arbetslag? 

 

Läxor 

Ges det läxor till eleverna i läs- och skrivinlärning? 
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