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Sammandrag  

Syftet med den här rapporten är att visa hur lärare vid en skola i Sverige och en i Kenya 

tänker och arbetar med läs-och skrivinlärning samt beskriva hur de upplever att utomliggande 

faktorer kan påverka undervisningen. För att genomföra studien har en kombination av 

kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer använts. Intervjuerna har utförts på 

fyra pedagoger, två svenska och två kenyanska som undervisar mot förskolan till årskurs tre. 

Observationerna har utförts på samma skolor och vid sex tillfällen, tre på vardera skola. I 

resultatet kan man ta del av kontraster och likheter mellan den svenska och kenyanska skolan. 

Olika förutsättningar och metoder speglar undervisningen. Trots dessa olikheter anser 

samtliga lärare att eleverna når målen med avseende på läsande och skrivande. 
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Abstract 

 

The purpose of this report was to compare how two schools, one Swedish and one Kenyan, 

are training for reading and writing and try to find environmental factors that might have an 

impact on the learning. The choice of method in the report is a combination of qualitative 

interviews and unstructured observations. The interviews have been conducted on four 

teachers, two Swedish and two Kenyan who teach children in the ages of 5-9 years. 

Observations were performed in the same schools on six occasions, three at each school. The 

report compares similarities and differences between the Swedish and Kenyan school. The 

different condition in the countries reflects the way they teach and even if there are different 

ways of teaching they end up with the same results, knowledge of reading and writing.  
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1. Inledning 

När man studerar lärarprogrammet vid Karlstads universitet har man möjlighet att få åka till 

Kenya för att göra studier i utlandet. Karlstads universitet har ett samarbete med en skola i 

Kenya som i sin tur har kontakt med grundskolor i närområdet som man får besöka för praktik 

eller samla information till sitt examensarbete. Jag ansåg att den här resan var en chans för att 

få besöka skolor i ett annat land men även få ta del av hur människorna lever. De kunskaper 

som jag hade om landet Kenya innan resan var inte många, då jag inte tidigare besökt landet 

eller lärt mig något om landet under skoltiden. Under min resa har jag tagit del av mycket som 

jag aldrig hade kunnat ta del av på distans och erfarenheter som inte kan upplevas på andra 

ställen eller platser. Det är något som jag i min roll som pedagog, men även som människa, 

kommer att ha med mig hela livet. 

 

Att kunna läsa och skriva är en grund för att klara av alla ämnen i skolan och även för att 

kunna ta del av samhället och den information som förmedlas där. Jag anser därmed att det är 

en nödvändig kunskap att kunna läsa och skriva, en kunskap som alla barn ska ta del av och få 

chansen att lära sig. Eftersom jag i mitt examensarbete valt att besöka ett annat land har jag 

fått ta del av olika sätt att förmedla kunskapen om hur man lär sig att läsa och skriva. Resan 

har även varit en kulturupplevelse och något som jag ständigt kommer att bli påmind om. 

Under min resa i Kenya har jag tagit del av mycket som skiljer sig från Sverige så som 

kulturen, maten, skolan, hur eleverna förhåller sig till pedagogen och att man inte tar något för 

givet, men även att det finns vissa likheter. Den utvalda skolan som jag har besökt och även 

levt vid under 4 veckors tid är belägen långt upp i bergen på Kenyas landsbygd där fattigdom 

är ett faktum. Här har delar av data inhämtats till den här rapporten. Resterande data har 

inhämtats på en skola i Sverige. Då Kenya är ett U- land och Sverige ett I-land så är 

förutsättningarna inte de samma och skillnaderna stora. Enligt landguiden.se (2013-12-12) 

hade Sverige ett BNP på 54 476 US dollar per person 2012, Kenya hade 2012 ett BNP på 

1107 US dollar per person. detta innebär att skolorna exempelvis inte har samma ekonomiska 

förutsättningar. Därför blir det i den här studien spännande att jämföra hur pedagoger vid 

skolorna i båda länder resonerar om sin undervisning och hur de uppfattar utomliggande 

faktorer och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. 
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 1.1 Bakgrund 

I min bakgrund kommer jag att redovisa hur förutsättningarna är för de två skolor som jag har 

besökt. 

I alla länder bedöms enskilda elever för att avgöra vilka som är, och vilka som inte är, 

kvalificerade att fortsätta till nästa fas inom utbildningen och för att avgöra vilket slags 

utbildning elever borde få.                                                                  

(Dylan, 2012, s.113) 

 

Det är viktigt att alla barn ska få en chans att få lära sig att läsa och skriva. En anledning kan 

bl.a. vara att de ska kunna ta del av skriftlig information, förmedla skriftlig information, 

uttrycka sig i skrift, kunna läsa böcker och skriva brev. Läs- och skrivinlärning är också 

viktigt för att kunna studera vidare och därmed få en utbildning som de kan livnära sig på. 

Detta är speciellt viktigt i länder som Kenya där det sociala skyddsnätet inte är det samma 

som i Sverige. För många människor i Kenya är det även status att klara av att läsa och skriva 

eftersom det inte för alla är en självklar kunskap. Caroline Liberg påpekar att enligt FN så hör 

det till de mänskliga rättigheterna att få lära sig att läsa och skriva: ”Tillgång till det skrivna 

ordet hänger samman med demokrati och jämställdhet, med tillgång till utbildning, arbete och 

information, med möjligheten att kunna påverka både den egna situationen, det omgivande 

samhället och världen.”(Liberg, 1995, s.11). Därför finner jag att det intressant att ta del av 

hur de arbetar och tänker kring läs och skrivinlärning i de olika länderna.   

 

1.1.2 Skolsituationen i Kenya  

På skolan som jag har besökt har jag i samtal med lärarna fått ta del av hur deras skolsituation 

ser ut. Klasserna består av 20-25 elever, vilket är små klasser för att vara i Kenya. Inne i 

städerna kan klasserna vara så stora som 50-100 elever, vilket är påfrestande för både elever 

och lärare. Grundskolan upp till standard (klass) 8 är gratis för eleverna. Det de själva behöver 

bekosta är examinationerna som motsvarar de svenska nationella proven, vilket kostar ca.2 

kronor per elev. Eleverna ges inte möjlighet till eget arbete där de får tänka fritt eller välja 

aktivitet. Det ges heller inte tillfälle att reflektera eller delta i undervisningens planering och 

genomförande. Undervisningen ser oftast ut på det sättet att läraren leder hela lektionen, 

eleverna härmar och säger efter. På slutet får eleverna egen tid då de ska svara på frågor som 

handlar om lektionen. Därefter kontrollerar läraren om eleven förstått vad lektionen har 

handlat om, utifrån hur eleven har svarat på frågorna. Det är det enda egna arbetet som 

eleverna får göra. De har varken par- eller grupparbeten och har därför ingen möjlighet att 

utbyta kunskap med varandra. Kunskapsutbytet står läraren för.  Om man utgår ifrån svensk 
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standard så har lokalerna på den kenyanska skolan låg standard (jordgolv)och det finns ingen 

el eller värme, vilket gör att det ofta är kallt. I taket är det öppet vid balken och man kan lätt 

höra och störas av de andra klasserna. Eleverna har promenerat långt för att komma till skolan 

och vissa har inte råd med mat vilket innebär att många av eleverna är hungriga och trötta när 

de kommer fram till skolan. 

 

1.1.3 Skolsituationen i Sverige 

På den skola som jag har besökt i Sverige så är klasserna mellan 18-22 elever, vilket inte är 

helt ovanligt för en klass i Sverige. Skolgången i Sverige är även kostnadsfri hela vägen upp 

till universitet. Undervisningen här är mer elevcentrerad. En del lektioner är lite lärarledda 

medan andra lektioner nästan helt består av eget arbete för eleven. Eleverna har olika 

valmöjligheter hur de vill arbeta i ämnet svenska. De har ofta fler utrymmen så som grupprum 

och fritids att utnyttja under lektionstid och behöver därför inte trängas. De har även möjlighet 

att ta hjälp av varandra och får jobba en del i par eller grupp. Även om en del barn inte har 

möjlighet att äta frukost så får alla barnen gratis lunch i skolan. 

 

1.1.4 Lärarens förutsättningar i Kenya 

Det finns endast en lärare per klassrum på den kenyanska skolan och ingen extra resurs att 

tillgå. Många av pedagogerna på skolan färdas långt, men de tycker att det kan vara värt att 

lägga extra tid på resandet då klasserna är mycket mindre än i de större städerna och skolan är 

ganska liten. I undervisningen ingår det även att lära eleverna hur man sköter sin personliga 

hygien som att tvätta händerna efter toalettbesök och före måltider samt att man borstar 

tänderna varje dag. 

 

1.1.5 Lärarens förutsättningar i Sverige 

I jämförelse med den kenyanska skolan har pedagoger på den svenska skolan tillgång till 

extra resurs vid flera tillfällen i veckan. Det finns ett helt annat skyddsnät, med 

specialpedagog och kurator. Skulle läraren var sjuk så ringer man in en vikarie. Klasserna 

består av 16-22 elever.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att belysa vilka skillnader och likheter som finns i hur 

grundskolelärare vid en skola i Sverige och en i Kenya tänker och arbetar med läs- och 

skrivinlärning för barn i åldrarna 5-7, samt i vilken mån de anser att utomstående faktorer 

påverkar undervisningen. Jag har valt att inrikta mig på de lägre åldrarna då det är där man 

lägger grunden för att lära sig att läsa och skriva. För att nå dessa mål kommer jag att jämföra 

de båda skolorna med hjälp av följande frågeställningar:  

 
 Vad innebär läs- och skrivinlärning för lärarna i de båda skolorna?  

 Vilka metoder/inlärningstekniker använder de sig av? 

 Vilka faktorer anser lärarna påverkar deras undervisning? 

 Vilka är likheterna och skillnaderna i lärarnas syn på sin undervisning?  

Innan jag lägger fram resultaten av min undersökning tänker jag i det följande presentera det 

teoretiska ramverket som utgör utgångspunkt för analysen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Läroplanerna  

Den svenska läroplanen och den kenyanska läroplanen skiljer sig inte jättemycket i sitt 

innehåll om man utgår från den inledande texten. Här har jag valt att jämföra några delar av 

den. Ett citat taget från Lgr11 där skolverket beskriver varför språket är en viktig del för oss 

människor: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.”  

(Lgr11, 2011, s.222). I den kenyanska läroplanen har man även där valt att inleda med ett 

stycke som beskriver hur viktigt språket är för oss människor och att alla blir en del av det och 

kan använda sig av det: ”Language enables children to express themselves and satisfy their 

needs.” (Ministry of education, 2008, s.2). Inom ämnet språk har man i den svenska 

läroplanen valt att skriva ihop läs- och skrivinlärning under samma rubrik. Där man bland 

annat kan läsa att: 

 ”Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att alla eleverna utvecklar kunskaper i 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i 

olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom 

undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och 

lära. […] Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa 

och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.”  

(Lgr11, 2011, s.222)  

I den kenyanska läroplanen har läsning och skrivning delats in i två delar och under rubriken 

läsning kan man läsa: ”Reading readiness skills involve training children to observe and 

interpret details in Pictures, objects or symbols.[…] Reading readiness in children varies 

considerably, therefore the teacher should attend to children individually in order to cater for 

their interests and abilities.”  (Ministry of education, 2008, s.2). Under rubriken skrivning står 

det skrivet “Writing is an important skill for communication. Children should be given 

writing readiness activities to prepare them for actual writing. (Ministry of education, 2008, 

s.2).  

 

2.2 Literacy 

Literacy eller läskunnighet vilket betyder förmågan att kunna läsa och skriva. Literacy är 

enligt Barbro Westlund ett begrepp som man stöter på i litteratur om skrivande eller läsning. 

Det finns ingen direkt motsvarighet av begreppet literacy på svenska, eftersom begreppet 
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innebär mer än bara läs- och skrivförmåga. Man har valt att definiera det som ”Förmåga att 

använda tryckt eller handskriven text för  

 att fungera i samhället 

 att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

 att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar” 

(Westlund, 2009, s.67). 

 

Westlund anser att literacy är ett begrepp där innebörden förändras med samhället, vilket de 

flesta forskare kan vara överens om. (Westlund, 2009, s.67). Inom literacy finns det olika 

vinklar som innefattar begreppet. Westlund delar in det i olika nivåer där den första är 

”emergent literacy” hon menar då barnet är i förstadiet till läsande och skrivande. Barnet 

låtsasläser och bläddrar i boken utan att kunna läsa. ”Family literacy” är den 

språkutvecklingen som sker i hemmet, barnet skriver och visar attityd till språket och dess 

användning. ”Adult literacy” är förmågan hos vuxna att läsa och skriva. (Westlund, 2009, 

s.68). 

 

2.3.1 Miljön i klassrummet 

Det är i dagens samhälle inte bara en status att klara av att läsa och skriva utan även viktigt för 

att kunna ta del av det som sker i samhället och klara sig i det. Idag finns skriften överallt och 

för att klara sig i samhället och kunna ta del av allt det som sker i samhället förutsätter det att 

man klarar av att läsa och skriva. Som det även i läroplanen står: ”Undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.”(Lgr11, 2011, s.222). Enligt SOU 

(1997:108 bilaga 1) är det än viktigare idag att kunna ta del av skriftlig information och 

kommunicera via skrift för att klara av att delta i samhället. Detta eftersom att samhället har 

höjt kraven på kommunikationsfärdigheterna. I dagens samhälle intar vi information och 

kunskap genom många olika medier och litteratur. Undervisningen bör därför syfta till att den 

ska stimulera alla elever till att vilja lära sig läsa och skriva, något som också Ia Nyström 

understryker när hon hänvisar till en av de stora pedagogerna genom tiderna:”Vygotskij(1978) 

menar att undervisningen är avgörande för elevens utveckling och att det är undervisningen i 

skolan som leder utvecklingen framåt. Vi måste skapa utvecklingsmöjligheter vilket görs 

genom en korrekt organiserad undervisning som främjar den intellektuella 

utvecklingen.”(Nyström, 2002, s.31). 
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För att barnen ska lära sig att läsa och skriva är det viktigt att skolan och pedagogen ger 

eleverna förutsättningarna som behövs för att förvärva språket. Detta genom att bland annat 

använda sig av elevernas intressen, eleverna lär sig och intresserar sig mer för ämnet eller 

uppgiften om de kan relatera till det som utövas, det blir ett lustfyllt lärande. ”Skolan och 

läraren har en viktig uppgift i att skapa villkoren för elevernas lärande. Genom att exempelvis 

erbjuda eleverna att skriva meddelanden, brev och berättelser, d.v.s en form av fritt skrivande, 

ökar förhoppningsvis deras intresse för att uttrycka sig i skrift. Skrivandet blir ett redskap i 

deras lärande.” (Nyström, 2002, s.40) I likhet med vuxna vill barn gärna veta varför de ska 

lära sig eller göra något som någon annan ber dem om. De vill veta syftet och hur de kan ha 

användning av kunskapen i praktiken. Att lära sig att läsa och skriva är ett stort steg i barnens 

utveckling, det är därför viktigt att motivera dem så att de är vill arbeta vidare. Dahlgren m.fl. 

skriver att när barn ska lära sig att läsa och skriva så vill de gärna veta varför. För läraren är 

det därför viktigt att förmedla vikten av att lära sig att läsa och skriva. Då barnen fått svar som 

är tillfredställande är de villiga att arbeta vidare med inlärningsprocessen. Författarna 

konstaterar också att barnet måste förstå poängen då läsning och skrivning är mentala 

processer för barnet. De måste ”knäcka den skriftspråkliga koden.” (Dahlgren, Gustafsson, 

Mellgren, Olsson, 1993, s.70).  Pedagogen ska vara som ett stöd för eleverna i deras 

utveckling och elever lär sig genom att kommunicera i tal och skrift med varandra. Författarna 

uttrycker detta på följande sätt: ”Barn lär sig av varandra.” och läraren måste skapa 

förutsättningar för att eleverna ska utveckla ”medvetenhet om hur man kan få kunskap genom 

människor, [låta dem] aktivt göra saker, iaktta, fundera och vara tankemässigt alert. 

Pedagogen ska fungera som en handledare och utgångspunkten ska vara barnets värld.” 

(Dahlgren, et al., 1993, s.71).   

Det som sker i vår omvärld har betydelse för elevens kunskapsintag. Eleven är i ständig 

kontakt med samhället och det är viktigt att man som pedagog låter eleverna få ta del av det 

som sker runt omkring dem i världen. Det blir en del i elevens utveckling för att bli en god 

samhällsmedborgare och för att lära sig det de behöver i skolan.   

Både Piaget och Vygotsky betonar samspelet med omvärlden som betydelsefullt för 

kunskapsutveckling. Piagets teorier om hur barn skapar kunskap, innebär att barn själva 

skall få undersöka och experimentera. Vygotsky menar att både kulturen och 

interaktionen mellan människor har betydelse för barns tankeutveckling. Vad barn lär 

sig, sker mellan barnet och omvärlden, för att sedan bli till inre mentala strukturer hos 

barnet.                                                                                 

 (Dahlgren, et al., 1993, s.69) 
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”Att läsa och skriva tillsammans och samtala kring det som man läser och skriver är sannolikt 

det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande ska 

utvecklas.” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s.29). Att repetera och prata om sitt eget 

kunskapsintagande är viktigt då man gör barnen medvetna om sitt eget lärande och de får en 

chans till att inta det som diskuteras. Liberg anser att läsning och skrivning stödjer varandra i 

utvecklingen som har studerats om hur barn lär sig läsa och skriva. Vidare skriver Liberg att 

”barnet lär sig läsa genom att skriva och skriva genom att läsa”. (Liberg, 1995, baksidestext). 

När ett barn lär sig att läsa och skriva är det inte något som sker naturligt som att lära sig 

prata. Det är en större prestation som kräver mer av individen. Läsning och skrivning stödjer 

varandra i dess utveckling, men det är även viktigt att barnen har en förståelse för språket och 

får ta del av det på olika sätt. När barnen får höra det talade språket från skönlitteratur av 

pedagogen förvärvar barnen nya kunskaper om språket och utvecklar sitt ordförråd.  Som 

Stadler också åsyftar att det krävs en hel del språklig medvetenhet och en stark vilja för att 

kunna lära sig att läsa och skriva. Förmågan att läsa och skriva utvecklas inte spontant för 

individen som det talade språket gör. (Stadler, 1998, s.13). Barnen ska ha tillgång till alla de 

medel som krävs för att möta skriften, något att skriva på och något att skriva med.  

Barns läs- och skrivutveckling grundläggs på flera olika sätt. En viktig förutsättning är 

naturligtvis att de får möta den skriftspråkliga kulturen med dess specifika kulturella 

redskap: skriften, skriftspråkets genrer samt de rent fysiska artefakterna: böcker, 

skrivpapper och pennan. Genom dessa möten kan de bättre förstå varför man läser och 

skriver och se glädjen med att kunna läsa och skriva.  

                                                                                                         (Liberg, 2007, s.29) 

Förutsättningarna ur en ekonomisk aspekt är inte de samma på de två skolorna. Ur vilken 

synvinkel man ser på miljön och dess betydelse för inlärningen är därmed en fundering. 

Rigmor Lindö skriver att ”klassrummets fysiska och psykiska miljö har stor betydelse för 

barnets kunskaps-och personlighetsutveckling”. (Lindö, 2002, s.134). 

  

2.3.2 Sambandet mellan ljud och bokstav 

Liberg understrycker att i ett psykologiskt perspektiv är skriften sekundär i förhållande till 

talet. Skrivtecknet bearbetas först i hjärnans syncentrum för att sedan kopplas vidare till 

talspråkcentrum i hjärnan. Detta är vad man kallar en perceptionsprocess. När man har forskat 

i skrivprocessen är det en omvänd process som istället börjar i talspråkcentrum i hjärnan. 
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”Läs- och skrivutveckling innebär att den mentala informationsbehandlingen sker snabbare 

och blir alltmer automatisk.” (Liberg, 1995, s.14). 

I barnens strävan efter att lära sig läsa och skriva är det viktigt att de lär sig sambandet mellan 

ljud och bokstav, då det är nödvändigt för att lära sig att läsa och skriva. ”Den alfabetiska 

skriften baseras på samband mellan skrivtecken (grafem) och ljud (fonem). Dessa samband är 

inte enkla, men för att kunna läsa och skriva måste man lära sig dem.” (Stadler, 1998, s. 18). 

Som man även kan läsa om i läroplanerna att barnen ska ta del av i 

undervisningen: ”Sambandet mellan ljud och bokstav.” (Lgr11, 2011, s.223).  

 

Liberg skriver om en forskning som har utfärdats inom framförallt pedagogisk och 

psykologisk forskning som är metoder för läsinlärning, informationsbehandling när man läser 

text och stavningens utformning. Liberg anser även att forskningen karaktäriseras av att man 

nästan enbart har studerat läsning, skrivningen har mer eller mindre ignorerats. Vidare skriver 

Liberg att forskningens fokus har legat på individens sätt att förvärva kunskapen och dess sätt 

att utföra aktiviteten. Då det är inom ramen för individualpsykologiskt perspektiv som studien 

har utförts (Liberg, 1995, s.12). Forskningen vill säga att det i läsinlärningen är viktigt att man 

kan kombinera ljudmetod och helordmetod.  

Anledningen är att en läsare anses bearbeta en text både genom att gå från de små 

delarna(bokstavsljuden) till helheterna genom att ljuda sig fram (”bottom-up-process”) 

och genom att utgå från helheterna (”top-down-process”). Läsaren är flexibel och går 

både via ljuden in i det mentala lexikonet (fonologiskt förmedlad strategi) och direkt in 

i detta lexikon (direkt strategi).                                                         

(Liberg, 1995, s.13) 

 

2.3.3 Metoder för undervisningen 

I utbildningen till lärare tar man del av olika metoder, bland annat och LTG (Läsning på talets 

grund), Whole language och TIL (tidig intensiv läsning).  

Nyström skriver att man måste finna metoder som passar till varje barn och att man inte bara 

kan se på gruppen som helhet eller generellt fundera på hur man ska undervisa. 

Inlärningsmetoderna kan påverka lärandet, men även miljön. ”Chall menar att det viktigaste 

är VAD läraren GÖR med metoden och eleverna, inte vilken metod vi använder. OCH att 

lärare och elever arbetar tillsammans.” (Nyström, 2002, s.147). 
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Nya språket lyfter är ett stöd för pedagogen i bedömning av svenska och svenska som andra 

språk och är riktat till grundskolan. Bedömningen är upplagd utifrån kursplanens mål för att 

pedagogen ska kunna avläsa vart i språkutvecklingen eleven befinner sig. Dokumentet riktar 

sig främst emot läsutvecklingen. (skolverket) 

En metod för bättre läsning är vingläsning. Det är en samling kvalitetsböcker som ska vara 

underhållande och meningsfulla från första stund för nybörjarläsaren. Böckerna är indelade i 

12 olika steg med 60 titlar. Uppläget på böckerna är att det ska vara en upprepande struktur 

för att barnen ska se mönster i ord, meningar och uttryck. Tanken är att barnen snabbt ska 

uppleva läsningen uttrycksfull, få omläsningar och en god läshastighet.  Man vill ge barnen en 

god läsutveckling och ett gott självförtroende i sin läsning. Vingböckerna används till guidad 

läsning eller självständig läsning. (Adastra läromedel s.4) 

Enligt montessori.se finns det sex grundläggande principer som ingår i Montessoripedagogik:  

 undervisningen ska var individualiserad och man ska samarbeta 

 eleven ska ges frihet och ta eget ansvar 

 miljön ska vara förberedd och anpassa  

 det ska finnas en helhet och fredstanke  

 det ska finnas hjälp till självhjälp och  

 man ska öva motorik och konkretion 

Man menar att barnet ska vara i centrum och få ta eget ansvar. Pedagogen ska finnas med som 

en handledare och leda barnet mot kunskap samtidigt som den ska observera barnet. 

På den svenska skolan som jag har besökt använder man sig av ett läsprogram som skolan 

själva har utformat med inspiration från ett läsprogram som kallas TIL(Tidig Intensiv 

Lästräning). Jag har i min rapport valt att kalla läsrogrammet för ”PIL” då man inte helt valt 

att använda anvisningarna för TIL men även för att inte namnge skolan i arbetet.  Man arbetar 

under en fyra veckors period, 40 minuter i skolan och 20 minuter i hemmet om dagen. I 

skolan arbetar barnet med språklig medvetenhet på datorn samt med läsläxan. Pedagogen 

arbetar 20 minuter med läsläxan tillsammans med eleven, de läser och följer varje ord med 

fingret. Skulle något ovanligt eller nytt ord dyka upp förklarar pedagogen innebörden av 

ordet. Efteråt väljer eleven en mening som skrivs ned i skrivboken samtidigt som pedagogen 

skriver ned meningen på ett papper med stor bokstav och punkt. Meningen klipps ner i bitar 

och eleven ska sedan sätta ihop meningen korrekt men även prova om det går att göra nya 
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meningar med orden. Orden skickas med hem i ett kuvert. I hemmet läser barnet och föräldern 

texten för varandra och samtalar om texten, de laborerar sedan med orden ur kuvertet.  Under 

tiden kommuniserar lärarna och föräldrarna via skrivboken som följer med texten och 

kuvertet.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervjuer och 

observationer. Jag anser att intervjufrågorna är så uttömmande att jag får tillräckligt med 

information för att sedan med mina observationer kunna stärka de svar som jag fått under 

intervjuerna. ”Personerna som ska besvara frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda 

och kan förmodligen inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Det är därför viktigt att vi 

försöker motivera dessa personer på de olika sätt som står till buds.” (Patel & Davidsson, 

2003, s.70). Till mina intervjuer har jag valt ut pedagoger som undervisar barn i åldrarna 5-7 

år och som på något sätt berör läs- och skrivinlärning. Jag har valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer då jag vill ta del av så mycket som möjligt av hur pedagogen arbetar och 

ser på ämnet läs-och skrivinlärning. Vi medverkar båda i ett samtal där jag som intervjuare 

ställer frågor och pedagogen som informant svarar på mina frågeställningar.  

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är ”sanna” svaret på en fråga.[ …] I en kvalitativ 

intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal.  

(Patel & Davidsson, 2003, s.78) 

I mitt val av observationsteknik har jag valt att göra ostrukturerade observationer som 

”används oftast i utforskande syfte för att man ska inhämta så mycket information som 

möjligt kring ett visst problemområde.” (Patel & Davidsson, 2003, s.94). Problemområdet i 

mitt fall blir den valda frågeställningen, exempelvis hur lärarna upplever att deras metoder 

fungerar för att eleverna ska lära sig läsa och skriva.   

 

3.2 Instrument 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i mitt arbete. ”Kvalitativa intervjuer har 

så gott som alltid en låg grad av standardisering, dvs. frågorna som intervjuaren ställer ger 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord.” (Patel & Davidsson, 2003, s.78). 

Frågorna är öppna frågor för att informanten ska kunna svara fritt inom det frågande 

ämnet. ”Ibland så väljer intervjuaren i en kvalitativ intervju att ställa frågorna i en bestämd 

ordning dvs. med en hög grad av strukturering.” (Patel & Davidsson, 2003, s.78).  I min 

intervjuguide så har jag åtta frågor som ska besvaras av informanten. Alla frågor är ställda i 
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samma ordning till varje informant. 

Cato R.P. Bjørndal skriver att om observationerna har ett brett fokus, med ett öppet och 

utforskande syfte så kallas det för ostrukturerade observationer. (Bjørndal, 2007, s.50). I min 

observationsdel så har jag valt att använda ostrukturerade observationer, då ett strukturerat 

prickschema inte passar för min undersökning. Jag observerar vad som händer utifrån mina 

frågeställningar. Enligt Bjørndal är det viktigt att man inte generaliserar observationerna utan 

har ett kritiskt förhållningssätt till dem. (Bjørndal, 2007, s.49). Således understrycker han 

vikten av inte dra egna slutsatser som hamnar utanför det man faktiskt har observerat. 

Forskaren får alltså inte lägga till synpunkter som baseras på mer eller mindre godtyckligt 

antagande. 

 

3.2.1 Intervjuer 

Jag har till mitt arbete valt att göra fyra intervjuer. Två stycken på en skola i Sverige och två 

på en skola i Kenya. I mina intervjuer har jag använt mig av en rad frågor som jag skapat 

utifrån min frågeställning. Alla pedagoger har fått samma frågor att besvara. Jag har valt att 

intervjua pedagoger som arbetar mot de yngre åren, eftersom det är just i denna period av 

barnens liv som läs- och skrivinlärning introduceras. Anledningen till att jag har valt att 

intervjua en pedagog i Kenya som arbetar mot yngre barn, vad vi kallar förskolan är för att de 

flesta barn i Kenya lär sig läsa och skriva innan de börjar första klass.  

För att läsningen i resultatdelen ska flyta på bättre har jag valt att ge pedagogerna namn i 

texten som är typiska för deras nationalitet.  

Kvinna 1, svensk, pedagog 1-3, har fått namnet Stina 

Kvinna 2, svensk, pedagog 1-3, kommer att lyda under namnet Karin 

Kvinna 3, kenyansk, pedagog 5-6 år, får i sin tur heta Carrie  

Kvinna 4, kenyansk, pedagog 1-3, kommer att kallas för Lucy 

 

 

 



14 
 

3.2.2 Observationer 

Vid sex tillfällen har jag observerat undervisningen och klassrumsmiljön. Jag har vid tre 

tillfällen i svensk skola och tre tillfällen i kenyansk skola observerat hur lärarna arbetar med 

läs- och skrivinlärning. Jag har vid alla tillfällen befunnit mig någonstans i klassrummet, där 

jag med penna och papper har noterat hur de arbetar, som även Cato R.P. Bjørndal menar är 

det vanligaste sättet att observera på. (Bjørndal, 2007, s.45).  Jag anser att observationerna är 

ett bra komplement till mina intervjuer då jag i mina observationer även kan ta del av hur man 

arbetar och kan därmed få en klarare bild av undervisningen.  

     

3.3 Urval 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur man i två olika länder arbetar med 

samma ämne, frågeställningarna har bland annat varit vilka likheter eller skillnader som finns 

och hur omgivningen ser ut. Jag har valt att besöka en skola i Sverige och en i Kenya. Utifrån 

frågeställningen har jag sedan valt ut pedagoger att intervjua som stämmer in på ämnet. 

Eftersom observationerna är till för att förstärka reliabiliteten i intervjuerna har jag valt att 

använda samma pedagoger. Observationerna har utförts efter intervjuerna för att säkerställa 

att informanternas svar stämmer överens med det som faktiskt händer i undervisningen.    

 

3.4 Genomförande 

Eftersom jag bestämde mig för att göra en resa till Kenya och inhämta data till mitt 

examensarbete var min första tanke att jag ville se vilka likheter och skillnader det skulle 

kunna finnas mellan de två skolorna.. Då jag intresserat mig för hur man tänker kring och 

arbetar med att lära barn läsa och skriva bestämde jag mig för att undersöka hur man på en 

skola i Kenya och en i Sverige arbetar och tänker om läs- och skrivinlärning. Jag har även 

observerat omgivningen och om det finns utomliggande faktorer som påverkar 

undervisningen. Med hjälp av en lärare från Karlstad universitet som i sin tur har kontakt med 

ett universitet i Kenya fick jag kontakt med en skola där. Den är belägen på landsbygden i 

Kenya vid universitetsområdet som jag även levt vid under fyra veckors tid. Där har jag utfört 

mina observationer och intervjuer. Kommunikationen fungerar inte på samma sätt i Kenya 

som den gör i Sverige. På skolan som jag har besökt finns det inte el eller ekonomi till datorer 

eller andra elektroniska hjälpmedel. Därmed kunde jag inte boka in tid för intervjuer tidigare 

än när jag var på plats och vid skolan. Under två dagar frågade jag runt om vem som 
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undervisar i läs- och skrivinlärning i de tidigare årskurserna för att sedan fråga om jag kunde 

få göra en intervju med två av dem. De var båda villiga att göra en intervju och vi bestämde 

en dag och tid. I Sverige tog jag kontakt med en skola, där jag fick möjlighet att intervjua två 

pedagoger.  Jag fick uppgifter från skolan om vilka pedagoger som jag kunde intervjua och 

tog kontakt med dem för att presentera mig och mitt arbete för att sedan boka in en tid. 

Observationerna har skett på samma skolor som jag har gjort mina intervjuer på och har även 

innefattat de pedagoger som jag intervjuat. Innan jag började min intervju så informerade jag 

pedagogen om att hon i min rapport kommer att vara anonym och att all data som jag samlat 

in också kommer att innebära anonymitet för pedagogen. Det enda som jag kommer att skriva 

ut är kön, nationalitet och yrke. Jag frågade även om det gick bra att spela in intervjun med 

röstupptagare på min mobil för att jag under intervjun skulle kunna vara så närvarande som 

möjligt och eventuellt ställa följdfrågor om det skulle behövas. Då intervjuerna i Kenya även 

utförts på engelska har det hjälpt mig, då jag kunnat gå tillbaka och lyssnat flera gånger om 

jag inte förstått ord eller sammanhang. Men även för att jag inte skulle missa något, utan ha 

möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen även på de intervjuer som utförts i Sverige. 

Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter, beroende på hur långa svar som pedagogen 

lämnat.  Alla intervjuer utfördes i lärarens klassrum och på grund av yttre omständigheter var 

ljudnivån inte den bästa under alla intervjuer. På skolan i Sverige kunde intervjuerna utföras 

utan något störande moment. På skolan i Kenya var det däremot brist på utrymmen och 

således blev det problematiskt att samtala ostört, men eftersom pedagogerna är vana vid hög 

ljudnivå var detta inget som distraherade dem. Innan jag började mina intervjuer ställde jag 

frågorna till en testperson för att se hur lång tid intervjun skulle ta och om frågorna var bra 

formulerade. Det var några frågor som togs bort och en del omformuleringar gjordes. 

 

3.5 Metodkritik 

Vid undersökningar som utförs av endast en person så bör man ha i åtanke att en del felkällor 

kan ha uppstått.  Då jag som undersökare både i intervjuer och observationer omedvetet 

lägger värderingar och uppfattar saker ur ett visst perspektiv. Jag har under mina intervjuer 

försökt vara så neutral som möjligt för att inte leda informanten åt något håll, för att svaren 

från informanten inte ska påverkas av mina värderingar eller åsikter. Jag har även i mina 

observationer försökt ha en neutral inställning och inte lägga någon värdering.   
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3.5.1 Validitet 

Validitet betyder giltighet. I mina intervjuer och observationer har jag inhämtat data som 

räcker för att besvara min frågeställning så jag anser validiteten hög.  Mina intervjufrågor är 

även grundade på den angivna teoridelen i arbetet. ”Vad gäller själva datainsamlingen kopplas 

validiteten till om forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den 

studerades livsvärld.” (Patel & Davidsson, 2003, s.103)   

Då arbetet endast innehåller fyra intervjuer och sex observationer får det anses vara ett relativt 

litet urval. Man kan heller inte generalisera då jag endast besökt en skola i respektive land och 

studien representerar inte länderna i helhet utan endast de två utvalda skolorna. 

I kvalitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan 

stärkas med god teoriuppbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva 

mätningen. I det kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att 

tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur.                          

                                                                               (Patel & Davidsson, 2003, s.102-103) 

 

3.5.2 Reliabilitet 

I mina intervjuer har jag använt mig av en rad intervjufrågor som har varit lika för alla 

informanter, de har även fått frågorna i samma ordning.  Jag är medveten om att jag som 

intervjuare kan påverka svaren då jag kan ha egna åsikter eller ställa frågan på ett visst sätt. 

Under intervjuerna har jag haft en så neutral roll som möjligt för att inte lägga någon 

värdering i vad informanten ska svara.  

Instrumentets tillförlitlighet, reliabilitet, handlar om hur väl instrumentet motstår 

slumpinflytanden av olika slag.[…] Det resultat vi får, det observerade värdet, 

innehåller både individen ”sanna värde” och ett ”fel värde”. Felvärdet beror på brister i 

instrumentets tillförlitlighet.                                             

                                                                                          (Patel & Davidsson, 2003, s.78)   

Då jag valt att använda mig av både intervjuer och observationer så blir mitt arbete något mer 

tillförlitlig. Observationerna blir ett komplement till intervjusvaren då jag därigenom kan ge 

en bredare syn på informanternas undervisning samt hur de uppfattar att utomliggande 

faktorer påverkar undervisningen. 
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4. Resultat 

I det följande redovisas frågorna som ställdes till lärarna och hur deras svar ser ut. Frågorna 

till informanterna framgår av rubrikerna i denna del av uppsatsen. 

 

4.1 Hur anser du att barn lär sig att läsa och skriva? 

Svaren från de svenska pedagogerna var längre och mer uttömmande än från de kenyanska. 

Svaren från de två svenska pedagogerna påminner mycket om varandra, precis som svaren 

från de två kenyanska pedagogerna gör. 

De svenska pedagogerna svarade att eleverna ser vuxna skriva och läsa, barnen vill göra det 

samma och härmar.   

Karin svarade att ”en del barn lär sig att läsa genom att läsa, andra genom att skriva sig till 

läsning. En tycker att det är lättare att man läser ihop, andra att man sätter ihop.” Stina 

svarade att barnen lär sig när man läser för dem. Barnen börjar även själv att låtsas läsa och 

skriva redan som små. 

Förutsättningarna är inte desamma för de kenyanska barnen som för de svenska barnen 

eftersom det är många kenyanska föräldrar som är analfabeter. Lucy svarar ”Barnen har olika 

bakgrunder, en del har föräldrar som kan läsa, andra inte. En del har syskon som kan lära 

dem.” Carrie menar även hon att det kan finnas syskon till hjälp annars lär dem sig mest i 

skolan, vilket även Lucy tror. Annars tror Carrie att de kan ta till sig texter och språket från 

samhället (reklam, omgivningen), repetera i skolan, när föräldrar frågar vad de lärt sig under 

dagen eller från tv:n för dem som har tillgång till det. 

Man kan inte förutsätta att alla föräldrar i Sverige kan både läsa och skriva, men generellt tror 

jag att det är så att de flesta har kunskapen om att läsa och skriva, då man brukar säga att 

alfabetismen i Sverige ligger på 99 %. Barnen har då ett annat stöd hemifrån än vad de 

kenyanska barnen får. I Kenya så finns det 42 modersmål vilket betyder att de har 42 olika 

stamspråk i landet, utöver det har de språket swahili som de använder sig av för att kunna 

kommunicera inom landet med människor som inte kommer ifrån samma stam. 

Undervisningsspråket är i sin tur i Kenya på engelska och det är inte många föräldrar som kan 

prata engelska. Det är många språk för barnen att hålla ordning på. 
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4.2 Hur arbetar du med läs och skrivinlärning? 

Enligt vad jag nämnde inledningsvis, i den här frågan vill jag ha svar på hur pedagogerna 

anser sig arbeta med ämnet språk, hur de menar att de förmedlar kunskapen att lära sig läsa 

och skriva. Tillgången till material skiljer sig avsevärt mellan vad de svenska pedagogerna har 

tillgång till och vad de kenyanska pedagogerna har. Vad man även kan urskilja från svaren är 

att trots att de svenska lärarna har flera olika sätt att arbeta på så håller sig de kenyanska 

pedagogerna till samma arbetssätt att undervisa på. 

 

Alla fyra pedagoger är överens om att det är viktigt att veta hur ljudet till varje bokstav låter, 

att man kan koppla ljud till bokstav. Karin menar även att ”det är viktigt att barnen vet var i 

munnen orden bildas.”  

De svenska lärarna anser att de arbetar på många olika sätt med olika övningar. Så som ”först-

inuti-sist”(man får ljuda ordet och finna vart bokstäverna befinner sig i ordet). ”Minimal 

pairs”, läsförståelse, ordförståelse, skriva texter utifrån bilder, arbeta på olika sätt med 

bokstäverna. Karin anser att: 

Alla pedagoger borde läsa fonetik i sin utbildning. Det är så viktigt för att kunna hjälpa 

barnen.[...]  Det som är mest utmanande är att komma på hur varje barn lär sig bäst. Barn som 

har svårt att koncentrera sig behöver till exempel variation, det måste hända något nytt hela 

tiden. Det är även viktigt att vara tydlig i undervisningen då vi inte får förutsätta att barnen bara 

vet. Det är viktigt att barnen tycker att undervisningen är rolig och att de vet varför det faktiskt 

är bra att kunna läsa. 

Informanten Stina säger att ”parläsning ger mest, de blir tvungna att läsa då. Det är även 

viktigt att man har ett intresse av det som man läser och att man även läser hemma.” Hon 

menar att man ska utnyttja olika typer av läsning, i grupp, egen (tyst och högt), lyssna till 

högläsning. Hon tycker även att det är viktigt att man arbetar med formen på bokstäverna för 

att den ska bli rätt. Även Karin menar att det är viktigt att barnen inte bara läser i skolan utan 

även hemma och att det bara finns ett sätt att bli en bra läsare och det är genom att läsa. 

 

De två kenyanska pedagogerna arbetar för det mesta på samma arbetssätt, men de använder 

sig av lite olika metoder.  De svarar båda att det är viktigt med upprepning och de lär sig när 

de härmar pedagogen. Carrie arbetar på så sätt att hon introducerar bokstäverna och lär dem 

bokstävernas ljud och utseende. Sedan går de vidare med att sätta ihop bokstäver för att bilda 

ord. Eleverna får ljuda ihop orden. Hon ger dem två bokstäver, början på ett ord så får 

eleverna försöka komma på vad de kan lägga på för bokstav för att bilda ett helt ord. Hon 

anser att det är viktigt hur de uttalar orden. Hon avslutar med att eleverna får skriva orden i 



19 
 

sin skrivbok. Eleverna får även öva sig på att skriva bokstäverna på svarta tavlan. Sedan 

skriver de dem i skrivboken, hon lär dem då hur de ska hålla i pennan och forma bokstäverna.  

Lucy säger att:  

När jag vill lära barnen att läsa och skriva så säger jag ordet, till exempel boken, sedan 

visar jag boken, barnen får repetera efter mig med rätt uttal, sedan skriver hon ordet på 

tavlan. Någon får uttala bokstäverna och resten säger efter. De avslutar med att skriva 

orden i sin skrivbok. 

I mina observationer har jag tagit del av undervisningen på de båda skolorna. I den kenyanska 

skolan arbetar de två pedagogerna på liknande sätt. De inleder med att skriva ned ett ord på 

tavlan som eleverna sedan stavar högt efter läraren och repeterar sedan ordet. Läraren skriver 

meningar som eleverna läser högt efter läraren eller en uppgift som heter ”fill the gap”, 

läraren utesluter ett ord som barnen ska fylla i. Eleverna skriver ned allt från svarta tavlan i 

sin skrivbok, läraren kan då lämna klassrummet. De skriver också dag och datum högst upp 

på sidan. När alla är klara samlar eleverna in skrivböckerna och en av eleverna tar dem med 

sig till läraren som sitter i lärarrummet. Läraren i sin tur rättar böckerna under tiden eleverna 

har rast.    

På skolan i Sverige arbetar man varierat. En lektion arbetade de med Vingläsning. Eleverna är 

indelade i grupper som är anpassade utifrån hur långt de har kommit i sin läsutveckling. 

Pedagogen sitter med grupper om 3-4 elever. Man diskuterar framsidan av boken och bokens 

innehåll med barnen. På baksidan finns det även en kortare text som man diskuterar. Ofta har 

den texten ett budskap som är viktigt att diskutera med barnen, som rättvisa, dela med sig, att 

vara snäll o.s.v. Eleverna får sedan en varsin bok som de läser ur, en efter en. Efteråt finns det 

uppgifter att göra som handlar om texten. Resten av klassen arbetar då med svenska vägen, 

som är ett schema med olika uppgifter som de går igenom och kan själva välja vad de vill 

arbeta med, bara de prickar av alla. Varje vecka arbetar klassen med en ny bokstav och 

schemat utgår alltid från den aktuella bokstaven. Lektionen avslutas sedan med högläsning 

från läraren och eleverna får äta sin frukt.  En annan lektion inleder de med att läsa i 

”storboken”, läraren läser högt ur en stor bok, barnen får se på bilderna. Boken är upplagd på 

ett upprepande sätt för att barnen till slut att kunna läsa med.        

 

4.3 Vilka metoder används och vad använder man för material? 

Pedagogerna tar upp olika typer av metoder som de använder sig av. Stina svarar att hon 

använder sig av ”PIL” läsning som innebär att elev och pedagog, 40 minuter varje dag, under 
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fyra veckors tid i skolan laborerar med ord, texter och språk. En annan metod är Ving läsning 

där eleverna läser och diskuterar i grupper som är anpassade utifrån hur duktiga läsare de är. 

En pedagog finns också med för att styra läsning och diskussionen. Karin svarar att hon 

använder sig av Montessoriinspirerad undervisning. Carrie svarar att de använder sig mycket 

av repetition och att de inte har några direkta metoder. Lucy svarar att det finns två metoder 

och med det menar hon att en del lär sig snabbt andra är långsammare, de långsammare 

barnen behöver lite mer tid med läraren. 

 

På frågan om vad det finns för material menar Stina att det finns mycket färdigt material men 

det är dyrt. Det blir mycket kopieringsunderlag som tar mycket tid att förbereda. ”Fördelen är 

att man kan plocka ut endast det som man anser viktigt och bara kopiera det.[…] Eleverna har 

ett stort urval av böcker som de kan låna för läsning.” Karin menar även hon att det finns 

mycket material. ”Men man måste göra ett hopplock utav olika.[...] för de som är nyblivna 

lärare är det jättebra att det finns mycket färdigt underlag, man får bara välja vart man ska 

börja.” De kenyanska lärarna svarar att det finns material men det är inget som de kan köpa på 

grund av bristande ekonomiska medel. De skapar därför sitt eget material. De gör affischer på 

olika saker som är bra för eleverna att titta på. Som alfabetet, människokroppen, färger och 

djur. Annars använder de sig mest av den svarta tavlan. 

 

Under mina observationer har jag kunnat konstatera att det i den svenska skolan finns olika 

metoder och många olika inlärningssätt att arbeta på som till exempel vingläsning, en variant 

av TIL, montessoripedagogik. I den kenyanska skolan har jag noterat att de båda pedagogerna 

arbetar på liknande sätt med mycket upprepning. Detta kan bero på att pedagogerna inte har 

fått ta del av några andra metoder. Som jag tidigare sagt är tillgången till material olika i de 

två skolorna. I den svenska skolan finns det skrivböcker som man kan dela ut till alla elever 

endast för att fylla i svar, även om det där anses dyrt. På den kenyanska skolan finns det inte 

ekonomiska medel till sådant material. Det som införskaffas är läseböcker som används år 

efter år av eleverna tills de faller isär. I den kenyanska skolan finns det inte tillgång till 

skönlitteratur för barnen att öva sin läsning med. Eleverna får istället läsa det som lärarna 

skriver på tavlan eller vissa stycken i läroboken som de ibland läser högt ur inför klassen. Det 

finns material att köpa i Kenya men det finns inte pengar till att införskaffa material på den 

kenyanska skolan därför tillverkar de affischer och skriver det mesta på svarta tavlan.  Även 

på den svenska skolan anser man att material är dyrt, men det finns kopieringsapparat att 

tillgå så det mesta går att kopiera och använda sig av. De ekonomiska resurserna är dessutom 
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mycket bättre på den svenska skolan och det finns därför mycket material till undervisningen. 

Åtgången på pennor och sudd är inte den samma som på den kenyanska skolan där har man 

en penna som man förvaltar väl och skriver med tills det inte är något kvar på pennan. 

Möjligtvis att varje barn även har ett eget sudd. 

 

4.4 Hur arbetar man för att alla ska nå målen? 

Stina säger att hon regelbundet kontrolerar vad eleverna har lärt sig, för att stämma av 

elevernas kunskapsnivå. Hon använder sig av Lus och Nya språket lyfter. För att hon inför 

utvecklingssamtalen vill ha koll på hur eleverna ligger i sin utveckling. Hon lägger även in i 

deras individuella utvecklings plan om något behöver jobbas mer med. De skrivna arbetena 

sparas och kan dokumenteras senare. Karin säger att:  

Alla barn har inte förutsättningarna för att nå målen, men vi måste se till att de utvecklas. Alla 

barn får lika mycket tid till varje ämne i skolan, även om en del av barnen har ett försprång då de 

lärt sig en del hemifrån. Och jag kan nog tycka att skolorna har valt att inrätta sig efter de barnen 

som ligger lite före. Glappet blir då stort och det blir än mer tungrot för dem som inte fått med 

sig något innan skolstart. 

De kenyanska pedagogernas svar är att de utgår ifrån läroplanerna, man går från punkt till 

punkt. Vid ett tillfälle under varje termin har man examinationer där man ser vad eleverna 

tillgodosett sig för kunskap. Efter det repeterar man. Det som skiljer sig är att Carrie säger att 

hon ibland frångår läroplanen och använder sig av tidigare erfarenheter.  

Under mina observationer har jag tagit del av det kenyanska skolsystemet, som upplevs 

statiskt och bundet till en viss undervisningsmodell, exempelvis går man från punkt till punkt, 

från sida till sida, utan att någonsin avvika från detta arbetssätt. Innan det är dags för 

examinationer ska alla punkter vara klara och efteråt repeterar man. Om det är någon som inte 

klarar examinationen får de repetera. På den svenska skolan har man olika läxor och små 

tester där man kollar under årets gång hur eleverna ligger till i sin läsutveckling. Skrivningen 

finns dokumenterad i pärmen där eleverna sätter in sina arbeten och texter. 

 

4.4.1 Vad gör man om någon inte når målen? Finns det stöd/extra hjälp att få? 

I den här frågeställningen vill jag ta reda på hur man bemöter och hjälper de barn som inte 

uppnår eller riskerar att inte uppnå målen. Hur ser möjligheterna ut för att få extra stöd? 

Båda de svenska pedagogerna svarar att man upprättar ett åtgärdsprogram om man märker att 

någon riskerar att inte nå målen. Stina svarar att: 

Man tar kontakt med specialpedagog på skolan föräldrarna till eleven. I samtal lägger man upp 
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en plan för hur man ska jobba för att nå målen. Kan till exempel vara att eleven varje morgon får 

köra MG-för att snabbare kunna läsa av orden och /eller läsa en kvart för föräldrarna varje dag. 

Om det är läsning som behöver jobbas på. Det finns även möjlighet att få gå till specialpedagog. 

 

Karin svarar att ”en del pedagoger klarar själva av att organisera undervisningen så att den 

passar alla. En del vill ha stöd med material eller handledning från specialpedagogen. De 

elever som behöver har möjlighet att få gå till specialpedagog.” 

De kenyanska kvinnorna svarar att det kan finnas möjlighet att ge eleverna extra uppgifter på 

rasten, men att många är trötta och har inte ork till det om de har en lång väg till skolan. En 

del barn får gå om klassen annars skickar man dem vidare till nästa klass så länge de är 

mentalt friska. Det finns alltid bara en lärare att tillgå till varje klass. 

Enligt mina observationer har den svenska skolan olika typer av stöd att tillgå, som 

specialpedagog, stödresurs och kuratorer om en elev behöver hjälp med något. Man är mån 

om att alla ska klara sig och ta sig vidare till nästa klass med den kunskap som de behöver. 

Undervisningen är mer elevanpassad och eleverna har möjlighet att arbeta mer utifrån sin 

egen förmåga. I den kenyanska skolan är undervisningen upplagd för klassen som helhet, alla 

undervisas/arbetar under lika förutsättningar oavsett vad man har för behov eller 

förutsättningar. I den svenska skolan tar man kontakt med hemmet och föräldrarna till barnet 

som behöver extra stöd, då eleven kan behöva arbeta lite hemma med hjälp av föräldrarna. I 

den kenyanska skolan har man ingen direkt kontakt med föräldrarna, då många av föräldrarna 

har svårt för att läsa och skriva själva. En del kan ta hjälp av sina äldre syskon.   

 

4.5 Använder du dig av Läroplaner/styrdokument när du planerar dina 

lektioner?  

Alla pedagoger svarar att de använder sig av läroplaner och styrdokument när de planerar sina 

lektioner. Stina svarar att hon använder sig av läroplanerna och styrdokument ”i både långt 

och kort perspektiv. Det är något som jag har blivit tryggare med efter åren. Man gör en 

pedagogisk planering som man kopplar varje moment till syfte. Det är viktigt att man i 

efterhand reflekterar och funderar om man hade kunnat göra någonting annorlunda.” Karin 

svarar även hon att hon lägger upp en planering som sträcker sig över några veckor. 

Lucy svarar att ”styrdokumenten är som en guide i undervisningen. Den är uppdelad i tre 

terminer och det är bara att följa.” 
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I mina observationer har jag lagt märke till att man lägger ner väldigt olika tid på att planera 

lektionerna. I Sverige krävs det mycket förarbete och förberedelser. Även om man har 

kursplanerna att följa är det ganska fritt att planera på egen hand. Alla målen ska uppfyllas 

men det finns olika vägar dit. I Kenya har de vad de kallar för kursplaner som är uppdelade i 

tre terminer. De har en lärobok i varje ämne som de utgår ifrån. Vid terminens slut ska man ha 

hunnit med alla sidor som det står i kursplanen och vara redo för examinationerna. Man börjar 

på förstasidan och undervisar sedan från början till slut tills man har tagit sig igenom hela 

boken. Det krävs alltså inte någon planering för vad man ska göra på lektionerna, mer än att 

se till att de har tagit sig igenom boken vid terminens slut. Det finns inte den frihet som det 

finns på den svenska skolan där pedagogerna planerar och lägger upp sina lektioner som de 

vill utifrån att alla målen uppfylls innan man lämnar eleverna till nästa årskurs. 

 

4.6 Anser du att högläsning är viktigt för barnens språkutveckling? 

Alla pedagoger tycker att högläsning är en viktig del i utvecklingen. De är även överens om 

att det är bra med högläsning för att eleverna då kan höra det rätta uttalen på orden. De 

kenyanska pedagogerna, Carrie och Lucy anser det vara bra om barnen läser högt efter 

läraren. 

De svenska lärarna var överens om att det var utvecklande för elevernas språk då de utökar 

sitt ordförråd, de får höra betoningar, inlevelse, strukturen på en berättelse och att det är en 

rofylld och mysig stund tillsammans med klassen. Stina säger även att det är bra då ”barnen 

får lära sig att komma ihåg vad som tidigare har lästs för att känna igen sig i texten. Det är 

även bra att höra andra än mamma och pappa läsa.”  

Det jag har observerat är att man ser på högläsning på två olika sätt i de två länderna. Då man 

i Sverige menar att klassen samlas, pedagogen läser högt och de har en mysig stund ihop när 

man läser ur en skönlitterär bok. I Kenya menar man att högläsning är då eleverna repeterar 

högt ord eller meningar efter pedagogen i kursmaterialet eller från tavlan. De använder sig 

inte av skönlitteratur i undervisningen. En anledning kan vara att det inte finns ekonomi till att 

införskaffa skönlitteratur.  
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4.7 Använder du dig av elevernas erfarenheter i din undervisning? 

Alla kvinnor ansåg använda sig av barnens erfarenheter ibland. De svenska pedagogerna 

svarade att de låter barnen läsa och skriva om sådant som står dem nära eller deras intressen, 

då eleverna tycker att det är kul och lusten till lärande blir större. Carrie svarade endast att hon 

använde sig av det ibland. Lucy svarade att hon tar till sig erfarenheterna från barnen. ”Vi har 

42 olika språk/samhällen i Kenya. Så vi lär oss om varandras kulturer, till exempel hur man 

klär sig och vad man äter.”  

Av det som jag har kunnat observera har jag inte sett de kenyanska pedagogerna plocka in 

barnens erfarenheter mer än om det skulle vara något i boken som de läser från pärm till pärm 

som skulle träffa något av barnens erfarenheter. I Sverige har man inte heller plockat in 

jättemycket, men barnen får skriva fria texter om egna upplevelser och höra mycket 

berättelser från deras värld.    

 

4.8 Anser du att den fysiska miljön har betydelse när det gäller läs- och 

skrivinlärning? 

Hur man ser på lärandemiljön är olika beroende på vilket land som informatören kommer 

ifrån. Det som skiljer sig är utgångspunkten, hur standarden är och vad man har för krav och 

förväntningar. 

Alla pedagoger har svarat att de anser att miljön runt omkring är väldigt viktig. Stina tycker 

att det är viktigt med ett bra arbetsklimat, det ska finnas gott om plats och vara luftigt. ”Det är 

lättare att finna ro och koncentration om det är ordning i klassrummet och att det inte sitter för 

mycket saker på väggarna. Man kan ha en avsedd plats för teckningar och sådant. 

Klassrumsregler är även bra för att det ska vara ett trevligt och tryggt klimat.” Karin menar 

även hon att det ska vara ordning och bra med plats. Hon anser det även viktigt att man har 

god tillgång till material och att allt finns nära till hands. Hon menar att det sker mycket 

arbete i halvgrupper, men att det inte behöver var det bästa utan anser att sidoplatser i 

klassrummet kan vara bra och att man har andra lokaler i anslutning till klassrummet att tillgå.  

De kenyanska kvinnornas svar var väldigt annorlunda från de svenskas svar. Carrie svarar att: 

 många barn har långt att gå till skolan, upp till 6 kilometer, de är då väldigt slitna och 

trötta när de kommer fram. Det kan även inträffa saker på vägen som har en negativ 

inverkan på dem. Vädret har även det stor betydelse, speciellt när det regnar eftersom 

barnen inte har tillgång till regnkläder och får då vara blöta tills de torkat. En del 
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familjer är så fattiga att de inte har råd med mat, barnen har då svårt att koncentrera sig 

eftersom att de är hungriga. 

Hon tycker även att klassrummen skulle behöva vara större och byggnaderna bättre då det blir 

kallt inne i skolan när det är kallt ute. 

Lucy svarar från ett annat perspektiv: ”I städerna så får barnen mer erfarenheter från tv:n 

eftersom de har elektricitet. Här på landet har de inte så mycket att inhämta information ifrån, 

många har till exempel inte sett en vit person tidigare, men nu får de chansen att samla 

information från er.” Hon menar att ju fler ställen man kan inhämta information från desto 

bättre. När jag sedan frågade hur hon tänkte kring skolmiljön fick jag som svar ”det är viktigt 

med bra säkerhet på skolan, annars blir barnen osäkra och har svårare att lära in. Det är bra 

med mycket saker på väggarna som eleverna kan lära sig ifrån.” 

I den svenska skolan så är det mest fokus på skolmiljön, hur klassrummet är upplagt, hur stora 

grupper barnen arbetar i. Man pratar inte så mycket om det runt omkring som påverkar och 

det är en annan trygghet. På den kenyanska skolan är byggnaderna mycket dåliga, det är inte 

isolerat, finns ingen elektricitet och man hör de andra klassrummen tydligt vilket kan vara ett 

störande moment. Det är även mycket vid sidan av skolan som påverkar de kenyanska barnen 

som till exempel lång väg att gå till skolan, fattigdom (inte många som har råd med tre mål 

mat om dagen), det är kallt på nätterna och när barnen går till skolan. På den svenska skolan 

finns det extra resurser för att man ska kunna dela in klasserna i mindre grupper, vilket inte 

förekommer på den kenyanska skolan där man endast undervisar i helklass. I skolan i Sverige 

får barnen lunch, vilket gör att de åtminstone får ett mål mat om dagen.    
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5. Diskussion 

I den här delen av min rapport kommer jag att sammanställa data som jag samlat in utifrån 

syfte, bakgrund och litteratur. Det har varit mycket intressant att ta del av hur de fyra 

pedagogerna arbetar och tänker kring läs- och skriv inlärning. De olika sätten att tänka kring 

läs- och skrivinlärning är något som jag kommer kunna ta med mig i framtiden. Dessutom har 

det varit värdefullt att ta del av lärarnas sätt att arbeta med läs-och skrivinlärning då jag än 

mer reflekterar över mig själv som pedagog och att det finns olika sätt att undervisa och tänka 

på.   

 

De ekonomiska resurserna skiljer sig åt i de två olika länderna och skolorna. 

Förutsättningarna för undervisningsnivån är därmed inte den samma då det i Kenya är ont om 

pengar till material och utbildning. Skolorna och dess lokaler skiljer sig även mycket från 

varandra. På den svenska skolan har de varma, ombonade klassrum med väggar, fönster, 

dörrar, värme, skolmat, toaletter, torkskåp, fritids, skolskjuts för barn som har långt till skolan, 

rinnande vatten och andra bekvämligheter som man inte har på den kenyanska skolan. På den 

kenyanska skolan har man toaletter som bäst kan liknas med Sveriges gamla ”utedass”, en 

vattentapp mellan alla hus, ihåliga fönster, lokalerna är kalla, det är hål emellan klassrummen 

så de kan höra de andra klasserna under lektionen, en dörr som man stänger med en sten, 

barnen tar med sig egen lunch(om de har råd) och de går till fots till skolan. På den kenyanska 

skolgården är en beväpnad vakt närvarande i syfte att ska skapa trygghet men anledningen till 

att han står där är förmodligen inte betryggande. Den svenska skolan har tillgång till resurser 

som specialpedagog, kurator och skolsköterska. Specialpedagog finns också att tillgå när det 

behövs extra hjälp och resurser som finns i klassrummet för att hjälpa till och finnas som stöd. 

Allt för att alla ska trivas och nå de uppsatta målen. På den kenyanska skolan så har man inga 

resurser, man har de pedagoger som arbetar där och de undervisar mer eller mindre endast på 

sina timmar. Med hänvisning till Vygotskij skriver Nyström att ”det är undervisningen i 

skolan som leder utvecklingen framåt. Vi måste skapa utvecklingsmöjligheter vilket görs 

genom en korrekt organiserad undervisning som främjar den intellektuella 

utvecklingen.”(Nyström, 2002, s.31). Hur omgivningen ser ut är kanske inte avgörande för 

hur undervisningen är upplagd och om den är mer eller mindre givande kunskapsmässigt. 

Men att vissa faktorer spelar roll för hur mottagliga eleverna är kan man inte frångå. Alla barn 

behöver vara utvilade, känna trygghet, ha tillgång till mat och få värme för att orka 

koncentrera sig.  
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I de två ländernas läroplaner kan man finna en del likheter, de skriver till exempel i det 

inledande stycket om vad undervisningen ska syfta till: ”Språk är människans främsta redskap 

för att tänka, kommunicera och lära.”  (Lgr11, 2011, s.222). Den kenyanska läroplanen inleds 

också med ett stycke som beskriver hur viktigt språket är för oss människor och att alla blir en 

del av det och kan använda sig av det: ”Language enables children to express themselves and 

satisfy their needs.” (Ministry of education, 2008, s.2). Däremot, hur undervisningen bedrivs 

skiljer sig avsevärt åt i de två olika skolorna. I den svenska skolan är det relativt fritt i 

undervisningen. Pedagogerna kan ta ut svängarna och arbeta mot målen på sitt eget sätt. 

Undervisningen är även individanpassad för att passa alla barn och det finns även mycket 

mera frihet för eleverna då de ibland har möjlighet att göra egna val. Friheten för de svenska 

pedagogerna kan skapa en hel del stress eftersom de lägger upp och planerar sina lektioner 

själva med valfritt material. I Kenya är styrdokumenten som en mall som pedagogen bara 

följer från början till slut. Pedagogen behöver alltså inte planera något utan använder tiden 

mellan lektionerna och efter till att rätta dagens uppgifter. Lärarna ges ingen frihet i att 

planera undervisningen men de känner heller ingen stress att de ska hinna förbereda och 

planera. I sin tur har eleverna ingen frihet eller möjlighet att göra egna val eller påverka 

undervisningen. Trots att det i den kenyanska läroplanen står att “Reading readiness in 

children varies considerably, therefore the teacher should attend to children individually in 

order to cater for their interests and abilities.”  (Ministry of education, 2008. s.2). Detta 

betyder att eleverna befinner sig på olika nivåer och undervisningen ska anpassas efter eleven 

och dess intressen. Av det som jag har sett under mina observationer är inte undervisningen 

individanpassad eller anpassad efter intressen.   

 

I de två skolorna finns det som sagt olika sätt att se på hur man undervisar och hur 

undervisningen ska planeras, vilket mycket beror på hur man inom landet ser på skolan och 

hur man ligger till utbildningsmässigt. De kenyanska pedagogerna tror att man lär sig mest på 

att repetera och undervisningen kan anses som enformig. Pedagogen står som regel framme 

vid svarta tavlan, ritar eller skriver något som eleverna sedan läser högt i kör, de repeterar 

samma ord många gånger. En likhet, som både de svenska och kenyanska pedagogerna talar 

om är vikten av att forma ord rätt i munnen, något som även Stadler anser vara viktigt: ”Den 

alfabetiska skriften baseras på samband mellan skrivtecken (grafem) och ljud (fonem). Dessa 

samband är inte enkla, men för att kunna läsa och skriva måste man lära sig dem.” (Stadler, 

1998, s. 18). Han skriver att de inte är enkla alltså bör man som de kenyanska pedagogerna 
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säger repetera. Lektionen avslutas sedan med att eleverna gör en skriftlig uppgift om det som 

de har gått igenom under lektionen, för att pedagogen ska kunna kontrollera om eleverna har 

tagit del av lektionens innehåll. En annan likhet är när en av de svenska pedagogerna talar om 

storboken, där det sker en del upprepning för att barnen ska kunna följa med.  

 

Eftersom man på den kenyanska skolan inte har fått ta del av olika metoder så har man heller 

inte vetskapen om dess existens. I Sverige får man i sin utbildning ta del av en rad olika 

metoder som exempelvis eller t.ex. LTG,Whole language och TIL som de i sin undervisning 

kan välja hur de vill använda. Utifrån intervjuerna med pedagogerna på den svenska skolan 

har jag tagit del av att de använder sig av olika metoder som montessoripedagogik, 

vingläsning och TIL. För att se hur eleverna ligger till i utvecklingen använder sig de svenska 

pedagogerna av Nya språket lyfter, ett material som skolverket har tagit fram för att 

pedagogerna ska kunna se var eleverna befinner sig i sin utveckling. På den kenyanska skolan 

har de en vecka vid varje terminsslut (tre terminer) som eleverna har prov i alla ämnen, för att 

pedagogerna ska se hur eleverna ligger till. Både de svenska och de kenyanska pedagogerna 

stämmer av hur deras elever ligger till i sin utveckling för att se om de kommer att klara de 

mål som ska uppfyllas. 

 

Samhället, skolan och kulturen i Kenya skiljer sig mycket från hur man i Sverige ser på 

samma saker. I Sverige har man kommit längre i utvecklingen än i Kenya och som 

informations insamlare kan jag se tydliga kontraster i skolan men även i samhället i de båda 

länderna. De fyra pedagogerna berättar om hur de tror att eleverna börjar lära sig att läsa och 

skriva. De två svenska pedagogerna menar att barnen ser hur vuxna gör och härmar dem 

samtidigt som de kenyanska pedagogerna berättar att alla barn inte har föräldrar som kan läsa 

eller skriva, det finns då ingen i hemmet som barnen kan härma om de inte har äldre syskon 

som kan läsa och skriva menar de kenyanska pedagogerna. Barbro Westlund skriver om 

begreppet literacy som är ett begrepp där innebörden förändras i takt med samhället, vilket 

många forskare verkar vara överens om. (Westlund, 2009, s.67). Då samhället i Sverige och 

Kenya inte ser lika ut, är det inte konstigt att skolorna inte ser ut på samma sätt, eftersom 

skolorna speglar sitt samhälle. Enligt Westlund finns det inom literacy olika vinklar som 

innefattar begreppet. Literacy delas in i olika nivåer där den första är ”emergent literacy” hon 

menar då barnet är i förstadiet till läsande och skrivande. Barnet låtsasläser och bläddrar i 

boken utan att kunna läsa. ”Family literacy” är den språkutvecklingen som sker i hemmet, 

barnet skriver och visar attityd till språket och dess användning. ”Adult literacy” är förmågan 
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hos vuxna att kunna läsa och skriva. (Westlund, 2009, s.68). Emergent literacy, stadiet där 

barnet inte kan läsa utan låtsasläser är ett steg som medparten av de kenyanska barnen på 

skolan jag mött inte kan ta del av då tillgången på litteratur oftast inte existerar. På den 

svenska skolan så finns det ett bibliotek där barnen kan gå runt och finna litteratur som 

innehåller allt från bara bilder till bara text. Merparten av de svenska barnen har på något sätt 

innan de kommer till skolan mött litteratur i hemmet eller på förskolan, d.v.s. de möter 

fenomenet Family literacy, språkutvecklingen som sker i hemmet. Tillgången och 

förbrukningen på pennor och papper går inte att jämföra på de två skolorna.   

 

Jag tror att det är viktigt att man varierar sig i sin undervisning, då det är omöjligt att alla lär 

in på samma sätt. Målet med undervisningen bör vara att man når fram till varje individ. 

Enligt Nyström bör man finna metoder som passar till varje barn och att man inte bara kan se 

på gruppen som helhet eller generellt fundera på hur man ska undervisa. Hon anser att 

inlärningsmetoderna kan påverka lärandet, men även miljön (Nyström, 2002, s.147). Med 

tanke på att man på den svenska skolan och den kenyanska skolan arbetar och ser saker på 

olika sätt är det intressant att alla barn faktiskt lär sig att läsa och skriva.  Oavsett om man 

använder sig av en viss metod, endast följer kursplanen eller kombinerar olika sätt och 

metoder så utvecklar både de kenyanska och de svenska barnen sina läs- o skrivkunskaper. 

Nyström skriver: ”Chall menar att det viktigaste är VAD läraren GÖR med metoden och 

eleverna, inte vilken metod vi använder. OCH att lärare och elever arbetar tillsammans.” 

(Nyström, 2002. s.147). Med andra ord, alla barn ska ha chansen att lära sig att läsa och skriva 

för att få ett så rikt liv som möjligt. Individens färdigheter i att kunna läsa och skriva öppnar 

upp för vidare studier som i sin tur kan leda till ett drägligare liv för många. Libergs ord talar 

för hur viktigt det är med denna kunskap: ”Tillgång till det skrivna ordet hänger samman med 

demokrati och jämställdhet, med tillgång till utbildning, arbete och information, med 

möjligheten att kunna påverka både den egna situationen, det omgivande samhället och 

världen.”(Liberg, 1995, s.11).   

 

5.1 Metoddiskussion  

Att använda sig av intervjuer och observationer tycker jag har varit givande och bra för att 

rapporten ska bli så trovärdig som möjligt. I intervjuerna har jag fått ta del av pedagogens syn 

på läs-och skrivinlärning, undervisningen och miljön. I observationerna har jag tagit del av 

hur det ser ut och hur man arbetar i praktiken, vilket har gett mitt arbete en bredare syn. Jag 
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har med mina metoder fått svar på frågan hur de olika pedagogerna arbetar och tänker kring 

läs- och skrivinlärning. Men även vad de har för syn på miljön runt omkring eleverna. Utifrån 

svaren från mina intervjuer och framförallt mina observationer kan jag se en klar skillnad i 

hur man i de olika länderna arbetar. Om utfallet varit annorlunda ifall jag valt en annan metod 

är svårt att avgöra, men jag tror att jag fått ut mesta möjliga data genom att använda mig av 

den kvalitativa intervjun och observationer. Det kan föreligga att metoden inte är helt 

tillförlitlig då pedagogerna som jag intervjuat på något sätt kan ha blivit påverkad av mig eller 

förmedlat svar som de ansett varit mest lämpat. I mina observationer finns det även risk för att 

jag har blandat in egna värderingar eller tolkat något felaktigt, utan att vara medveten om 

detta. 

 

5.2 Vidare funderingar och tankar  

 

Vad som anses rätt eller fel och vilket sätt som är bäst att arbeta på är något som inte 

framkommer i arbetet. Det finns för och nackdelar med allt, jag tror att man ska finna ett sätt 

att arbeta på som passar pedagogen och att man har ett flertal olika inlärningsmetoder för att 

man på ett effektivt sätt ska nå alla barn. Vilket gör att man bör individanpassa 

undervisningen. Att avgöra vad som är bäst eller mest effektivt kan jag inte avgöra i mitt 

arbete, något som antagligen inte heller går att utreda men enligt den här studien lär sig alla 

barn i grundskolan att läsa och skriva trots att vägarna dit inte alla gånger är de likadana.  
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Bilaga  

Intervju material 

1. Hur anser du att barn lär sig att läsa och skriva? 

2. Hur arbetar du med läs och skrivinlärning? 

3. Vilka metoder finns? 

4. Finns det färdigt material? 

5. Hur jobbar man för att alla ska nå målen? 

- Vad händer om någon inte når målen?  

- Finns det stöd/extra hjälp att få?’  

6. Använder du dig av Läroplaner/styrdokument när du planerar dina lektioner? 

7. Anser du att högläsning är viktigt för barns språkutveckling? 

8. Anser du att du utgår från elevernas erfarenheter?  

9. Anser du att den fysiska miljön har betydelse när det gäller läs- och skrivinlärning?  

 

 

 

 


