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Abstract 

 
The survey is based on qualitative research interviews with four active teachers from primary 

school. The purpose of the study is to gain knowledge of how to work with reading and writing 

learning in year one. The study is based on four issues that concern the teachers' views on the 

early work on reading and writing. The result shows that teachers have slightly shared 

perceptions of specific educational material, but the foundation is to have a varied reading and 

writing teaching. The teaching should also be fun and stimulate the students' individual needs.  
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Sammanfattning 
 

Studien baseras på kvalitativa forskningsintervjuer med fyra verksamma lärare som arbetar på 

lågstadiet. Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan arbeta med läs- och 

skrivinlärning i årskurs 1. Studien utgår från fyra frågeställningar som berör lärarnas åsikter 

och synsätt på det tidiga arbetet med läs- och skrivinlärning. Resultatet visar att lärarna har 

aningen delade uppfattningar om specifikt undervisningsmaterial men att grunden är att ha en 

varierad läs- och skrivinlärning. Undervisningen ska dessutom vara lustfylld och stimulera 

elevernas individuella behov.  
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I. Inledning och bakgrund  
 

Den här studien handlar om hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i årskurs 1.  

Alla har vi en gång varit nybörjare när det kommer till processen om att lära sig läsa och skriva. 

Språket anses vara ett av människans viktigaste verktyg. Idag krävs det mycket av oss männi-

skor och helst ska man kunna flera språk. För att kunna förstå och ta in information är förmågan 

att kunna läsa och skriva av stor betydelse då allt du gör och ska utföra styrs av dessa kunskaper. 

Att läsa vägskyltar, post, brev eller att skriva en jobbansökan är några få exempel på sådant 

som inte skulle fungera utan läs- och skrivkunskaper. Att ge alla människor en möjlighet till 

undervisning som lär dem att läsa och skriva bör därmed betraktas som en självklarhet. Detta 

medför att alla oavsett vart de befinner sig runt om i världen klarar av att leva ett fungerande 

liv som aktiv samhällsmedborgare (Skolverket, 2016: 1).  

Att undervisa elever i skolan om hur man läser och skriver är ett av lärarens viktigaste åtagan-

den. I Lgr17 (Skolverket 2017) står det att ’’Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga’’ (Skolverket 2017: 

9). För att uppnå detta krav krävs det att man som lärare bemöter eleverna där de befinner sig i 

sin språkliga utveckling. Det är av stor betydelse att man som lärare besitter en kunskap om 

vilka arbetssätt som passar för individen (Alatalo, 2011: 44). Att lära sig läsa och skriva är en 

komplicerad process som kräver omfattande övning. Därför är det viktigt att skolan skapar goda 

förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Att lära sig läsa och 

skriva kan för somliga elever vara som en dans på rosor, medan det för andra kan vara en lång 

och svår kamp som de ständigt får brottas med. När eleverna ska lära sig läsa och skriva finns 

det en särskild del som är av betydelse för inlärningsprocessen, nämligen elevens självbild och 

självförtroende. Det första skolåret kan därför vara avgörande för den fortsatta utvecklingen 

(Taube, 2013: 72; Alatalo, 2011: 29).  

Läroplanen är ett styrdokument som alla lärare måste följa. I läroplanen anges de nationella 

målen som ska uppnås, men däremot inte hur målen skall uppnås.  Med andra ord finns det 

ingen tydlig vägledning utan det är upp till varje enskild lärare att göra en egen tolkning och 
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därefter forma ett eget arbetssätt. Detta har skapat en viss osäkerhet vilket ligger till grund för 

det problem jag valt att studera, nämligen lärares upplägg av undervisning när det kommer till 

att utveckla elevernas tidiga läs- och skrivinlärning. Se exempel (Skoog, 2012: 22).   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i 

årskurs 1.   

 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

ñ   Hur arbetar verksamma lärare med läs- och skrivinlärning i årskurs 1?  

ñ   Vilka svårigheter upplever lärare i arbetet med läs- och skrivinlärning?  

ñ   Hur möts de svårigheter som uppstår i arbetet med läs- och skrivinlärning?  

ñ   På vilket sätt styr Lgr 11 lärares undervisning i svenska?  
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2. Teorigenomgång och tidigare forskning  
 

Syftet med min studie är att belysa hur verksamma lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i 

årskurs 1. Jag kommer i följande del att presentera relevant forskning för detta område. Till att 

börja med ges en teorigenomgång av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som sedan följs 

av en forskningsöversikt. Forskningsdelen består av tre större delar. Inledningsvis kommer en 

allmän genomgång av läs- och skrivinlärning där språklig medvetenhet, fonologisk 

medvetenhet, semantisk medvetenhet och avkodning och språkförståelse lyfts fram. Sedan 

följer ett avsnitt som på en djupare nivå beskriver läs- och skrivinlärningens olika 

framgångsfaktorer. Därefter följs ett avsnitt med svårigheter som kan uppstå i arbetet.  

 

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i den ryske psykologen Lev. S Vygotskys idéer om 

mänsklig utveckling. Dessa idéer framträder i Sverige av författaren Roger Säljö som skrivit 

boken Lärande i praktiken (Säljö, 2014: 48). Vygotskys syn på lärande skiljde sig från tidigare 

uppfattningar och skapade därmed en besvärlig epok för forskare som intresserade sig för hur 

människor lär och utvecklas. Vygotsky menade att lärandet inte kan reduceras till en fråga som 

enbart handlar om hur vi fungerar som individer. Hur vi människor lär måste också sättas i 

relation till hur vår omgivning ser ut, vilka resurser som finns och vilka krav som ställs (Säljö, 

2014: 17).  

 
I den allra första fasen av läs- och skrivprocessen är de sociala stödstrukturerna viktiga 

grundpelare för elevers utveckling (Myrberg, 2007: 31). Detta har medfört att ett ökat intresse 

för läs- och skrivprocessen vuxit fram inom det sociokulturella perspektivet på lärandet. I ett 

sociokulturellt perspektiv ses lärandet som något som sker i interaktion mellan människor där 

den sociala omgivningen och kulturen är det som är mest avgörande för hur individens lärande 

och utveckling sker (Säljö, 2014: 104). Ur ett sociokulturellt perspektiv på hur människans lär 

så fortsätter vi att lära och utvecklas ända fram tills vi dör eftersom samhället befinner sig i 

ständig utveckling både när det gäller språk och fysiska artefakter. Artefakter är samlingsnamn 

för alla de idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi får genom interaktion med 
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omvärlden som kallas kultur. Eftersom människan lever i ständig utveckling skapas det hela 

tiden nya förutsättningar i relation till vad vi lär oss. Detta gäller såväl som när vi ska bygga ett 

hus som för undervisningen i skolan (Säljö, 2014: 71).  För att en positiv utveckling ska ske är 

det alla våra redskap, alltså både det vi gör och hur vi tänker som avgör hur bra utvecklingen 

går framåt. Beroende på vilka artefakter som finns tillgängliga för individen påverkar det såklart 

dennes förutsättningar att lära sig nya saker. Säljö menar att alla kan lära sig allt och komma 

framåt i sin utveckling, både individuellt och i grupp om de rätta förutsättningarna finns 

eftersom människan och samhället hela tiden letar efter nya redskap som gör att vi kan lösa 

fysiska och intellektuella problem (Säljö, 2014: 72–73).  Nedan redogörs det för två centrala 

sociokulturella resurser för lärandet.  

2.1.1 Samlärande  

Redan från födseln samarbetar vi och lär oss ihop med personer som finns i vår omgivning. 

Tack vare dessa kontakter lär vi oss ofta saker utan att det kanske från början varit en grund-

läggande tanke, det handlar om hur världen fungerar och skall uppfattas (Säljö, 2014: 66). Det 

är genom erfarenheter vi lär oss att hantera saker på olika sätt och att samarbeta som människor 

runt omkring oss anser att vi ska (Säljö, 2012: 190). Redan från tidig ålder lär sig barn detta 

genom leken. Leken tittut där barnet och den vuxna har ögonkontakt är en av grunderna i ett 

socialt samarbete. Där lär sig barnet genom språket vems tur det är och vad som är kul. Språket 

är oerhört viktigt för att barnet ska socialiseras i olika kulturella samband. Att barnet förstår vad 

som sägs och kan prata med sin omgivning är en avgörande länk som hjälper barnet att förstå 

sina medmänniskor och hur allting fungerar (Säljö, 2014: 67). Hur barnet utvecklas beror på 

vad som görs, vilka förväntningar som ställs och hur samarbetet fungerar. Eftersom vi lever på 

olika kulturella platser uppstår en skillnad mellan hur barnet lär och utvecklas. Oavsett vart man 

befinner sig är det i ett sociokulturellt perspektiv viktigt med kommunikation och förståelse 

(Säljö, 2014: 68).  

2.1.2 Den proximala utvecklingszonen 

 

Det som finns i ett barns närhet har förstås en stor betydelse i hur ett barn utvecklas. Vygotsky 

menar alltså att barns utveckling påverkas av inlärningen i de potentiella utvecklingszonerna. 

Barn tar efter och härmar vad andra i deras närhet gör, och går därmed också utanför sin egen 
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potential. På så vis lär sig barnet nya kunskaper och att använda dem (Phillips & Soltis, 2014: 

94). Man bör beskriva två nivåer i ett barns utveckling, den aktuella utvecklingsnivån och nivån 

för potentiell utveckling. Mellan dessa två, alltså i centrum finns den proximala utvecklingszo-

nen. Genom att härma och ta efter lär sig barnet hela tiden nya saker, vilket kan ske både i grupp 

med andra barn eller genom att lyssna och ta efter en vuxen. Processen då barnet genom väg-

ledning av någon vuxen lär sig och klarar av nya saker som de inte klarat tidigare kallas för 

scaffolding, som på svenska betyder stöttning (Säljö, 2012: 194). Om vi ser till skolan finns det 

i en klass många elever där nivåskillnaden kan variera stort eftersom att utvecklingen ser olika 

ut för olika individer. Detta medför att alla elever i en klass alltid befinner sig i olika utveckl-

ingszoner. Skolan och lärare har därmed ett viktigt uppdrag där kommunikation är av stor be-

tydelse för att kunna möta och stötta alla elevers individuella lärande och utveckling (Säljö, 

2014: 119–125; Phillips & Soltis,  2014: 92). 

2.2 Läs- och skrivinlärning  

Att lära sig läsa och skriva är en komplicerad process som kräver omfattande övning. Det arbe-

tet utförs i hemmet, förskolan och skolan. Skolan kan för många elever vara en avgörande faktor 

där svenskämnets uppdrag har stor betydelse (Alatalo, 2011: 38). Ämnet svenska anses ha en 

nyckelroll i skolarbetet då det är genom språk och kommunikation som människor lär och ut-

vecklas. Precis som alla andra ämnen är det staten som styr svenskämnet genom att ange rikt-

linjer i olika styrdokument, såsom i läroplanen och kursplanen. Styrdokumenten anger mål som 

ska uppnås, men det är upp till varje enskild lärare att göra en tolkning kring vilket innehåll och 

med vilket arbetssätt dessa mål ska preciseras och omsättas i den pedagogiska verksamheten 

(Skoog, 2012: 6).  

Svenskämnet bär, enligt kursplanen i svenska, ett huvudansvar för elevernas språkutveckling. 

Man lägger stor vikt vid språkets kommunikativa aspekter och framhåller att den språkliga ut-

vecklingen inte kan delas upp i delfärdigheter som tala, lyssna, läsa och skriva utan dessa hänger 

ihop och bildar tillsammans en helhet. I läroplanen finns det, som jag tidigare nämnt, inga an-

visningar om innehållet i det som eleverna ska läsa, skriva och samtala om. Detta medför fria 

tolkningar och läroplanen blir först konkret i de enskilda klassrummen och på de lokala arbets-

platserna (Skoog, 2012: 27–28). 
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2.3 Grundläggande faktorer vid läs och skrivinlärning  

2.3.1 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Att vara 

språkligt medveten innebär att eleven självständigt kan prata om språkets form och innebörd. 

Eleven visar intresse och uppmärksammar hur något sägs eller skrivs. Språklig medvetenhet 

handlar om att kunna prata om språkets struktur (Eriksson et al., 2013: 24).  

Alatalo redogör för läsforskning som brukar dela in språklig medvetenhet i fem olika nivåer: 

fonologiska, morfologiska syntaktiska, semantiska och pragmatiska nivån. Fonologisk medve-

tenhet handlar om att skapa en förståelse för hur språket kan delas in i ljud. Att kunna urskilja 

olika språkljud i ett ord är nödvändigt för att kunna förstå kopplingen mellan det talade och 

det skrivna språket och för att ta till sig alfabetisk avkodning. Det handlar således om en med-

vetenhet om hur ord består av fonem, vilka dessa fonem är samt hur bokstäverna låter (Ala-

talo, 2011: 41). Den morfologiska nivån handlar om hur ord är uppbyggda av fonem. Att vara 

morfologiskt medveten innebär att ha förståelse för hur ord bildas, hur de böjs och hur de är 

uppbyggda av stavelser och ändelser. Den syntaktiska nivån handlar om språkets regler där 

fokus ligger på hur satser byggs upp. Efter den syntaktiska nivån kommer den semantiska. 

Den semantiska nivån förklarar vad orden betyder genom att koppla dem samman med andra 

begrepp och tidigare erfarenheter. Den sista nivån kallas pragmatiska nivån och den tar upp 

hur språket faktiskt används. Att kommunicera kräver mer än att enbart förstå ordens bety-

delse. Det handlar även om att förstå det budskap som finns bakom de ord som sägs (Alatalo, 

2011: 41–44). Av dessa fem nivåer är det den fonologiska medvetenheten som är mest central 

och viktig i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling. Forskning visar att en elevs fonolo-

giska förmåga är en förutsättning för att skapa ett stort ordförråd, som i sin tur har en avgö-

rande roll när det kommer till elevens förmåga att förstå och tolka text. Olika forskare har i 

flera studier kommit fram till att förskolebarn med bristande fonologisk medvetenhet blir li-

dande av läsinlärningsproblem i skolan (Myrberg, 2007: 83). Då både den fonologiska med-

vetenheten och den semantiska medvetenheten är centrala för min studie kommer det att redo-

göras ytterligare för dessa i ett eget avsnitt som följs nedan.  
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2.3.2 Fonologisk medvetenhet  

Forskning visar att elever som är fonologiskt medvetna har goda chanser till förmågan att 

knäcka läs- och skrivkoden (Liberg, 2006: 22). Om det är läs- och skrivinlärningen som är 

beroende av den fonologiska medvetenheten, eller om det är den fonologiska medvetenheten 

som är beroende av läs- och skrivinlärning råder det bland forskare oenighet om. Alatalo redo-

gör för en studie där det framkommer att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande, men där 

fonologisk medvetenhet som orsak till läsförmåga är starkare än fonologisk medvetenhet som 

resultat av läsförmåga (Alatalo, 2011: 42). Det råder dock inga tvivel om att forskning visar att 

fonemisk medvetenhet kan förbättras med träning och i sin tur leda till förbättrad ordavkod-

ningsförmåga och stavningsförmåga. Myrberg (2007) menar att övningar i fonologisk medve-

tenhet har visat sig vara positivt för elever som riskerar att få problem med sin läs-och skrivin-

lärning i skolan. De elever som har lägst språklig förmåga är de som gynnas allra mest av sådana 

övningar under första skolåret (Myrberg, 2007: 84–85). Den amerikanska metastudien NRP 

valde att undersöka träning i fonologisk medvetenhet. Överlag visade studien att träningsinsat-

ser för att stödja elevers fonologiska medvetenhet gav positiva resultat på alla aspekter av läs-

förmåga. I studien kom man fram till att för elever både med och utan risk för lässvårigheter 

har det visats sig ge starkare effekt att använda träningsprogram som stimulerar den fonologiska 

medvetenheten med hjälp av bokstäver än program som inte gjort de. NRP visar också att trä-

ning i smågrupper är bättre jämfört med individuell träning och träning i helklass. Längden på 

träningsprogrammen har också visat sig påverka resultatet. 5–18 timmars övningar är vad som 

är rimligt, både kortare och längre program gav ett sämre resultat (Vetenskapsrådet, 2015: 17).  

2.3.3 Semantisk medvetenhet  

Idag är det många elever som börjar skolan utan ett tillräckligt stort och utvecklat ordförråd. 

Detta medför att det blir svårare för eleven att ta till sig undervisningen (Skolvärlden 2014). 

Tjernberg redogör i sin avhandling för forskning som hävdar att det finns ett starkt samband 

mellan ett välutvecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga. Det har visat sig att en elevs fono-

logiska medvetenhet har en nyckelroll när det kommer till ordförrådets tillväxt, som i sin tur 

spelar en nyckelroll för elevens textförståelse (Tjernberg, 2013: 35). För att undvika denna pro-

blematik är det viktigt att bygga upp ett barns ordförråd redan från tidig ålder och att se till att 

det fortsätter att utvecklas (Alatalo, 2011: 49).  
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Av den forskning som tagits fram råder den en aning oenighet om arbetet bakom ett välutvecklat 

ordförråd. Majoriteten hävdar att ordförrådet utvecklas i samband med läsning. Alatalo redogör 

bland annat för en studie där man kommit fram till att den största delen av de 3000 ord som en 

elev lär in varje år, inhämtas genom självständigt läsande. En annan studie menar dock att va-

rierade kontexter är bättre än samma kontext vid flera tillfällen. Alla elever måste engageras 

och utöka sin ordkunskap genom undervisning som utgår från aktiva processer (Alatalo, 2011: 

50). Vidare kan man i Alatalos forskning konstatera att undervisningstiden i klassrummet inte 

räcker för att utveckla ett tillräckligt stort ordförråd. Detta innebär att elever i skolålder måste 

utöka sitt ordförråd även i andra sammanhang. Många studier visar att högläsning är effektivt 

om eleverna är engagerade och aktiva i läsningen, det arbetet kan ske både i skolan och i hem-

met. Som lärare bör man stanna upp och ge innehållsrika förklaringar av nya ord i alla böcker. 

Det gäller såväl för förstaspråkselever som andraspråkselever (Alatalo, 2011: 50).  

Under ett skolår tillägnar sig enspråkiga elever med svenska som modersmål som tidigare 

nämnts cirka 3000 ord. De barn som är flerspråkiga har ett mycket mindre ordförråd när det 

gäller det svenska språket, både vid skolstart och högre upp i åldrarna. De kan förstås ha tillgång 

till ordförståelsen på andra språk (Gibbons, 2009: 17–23). Det är med andra ord stor skillnad 

mellan olika elever hur väl rustade de är när de börjar skolan. De elever som har mindre erfa-

renhet och kunskap får ett dubbelarbete framför sig. De ska dels skapa förståelse för orden och 

deras innehåll för att sedan skapa en ortografisk helordsbild av dem och behålla dem i sitt orto-

grafiska lexikon. Det är då av stor betydelse att eleverna får lärarens stöd för att de på ett smidigt 

sätt ska kunna bygga ut sitt ortografiska lexikon (Skolverket: U.Å. 8; Gibbons 2009: 102).  

2.3.4 Avkodning, språkförståelse och läsförståelse  

För att elever ska utveckla en läsfärdighet och kunna läsa med flyt och förståelse krävs det ett 

samspel mellan olika parallella processer. Ofta när man pratar om läsning brukar man benämna 

det genom ’’The simple view of reading’’(förkortas fortsättningsvis TSR). Denna beskrivning 

innebär att läsförmågan byggs upp av två olika komponenter, den ena är avkodning och den 

andra är språklig förståelse (Tjernberg, 2013: 35). Avkodning innebär att känna igen och iden-

tifiera ord. Målet med avkodningen är att den ska kunna ske per automatik när en text present-

eras (Noren, 2018: 35). Språkförståelse handlar om att ta till sig innehållet och ha en övergri-
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pande förståelse om vad som sägs (Noren, 2018: 93). TSR sammanfattar läsförmågan med mo-

dellen L = Avkodning x Förståelse. Läsförståelse är alltså en komplex aktivitet som kräver både 

avkodning och språkförståelse. Om antingen avkodning eller språkförståelse saknas blir resul-

tatet noll, vilket innebär att det inte förekommer någon läsning alls (Tjernberg, 2013: 35). 

2.4 Framgångsrik läs- och skrivinlärning  

2.4.1 Lärarens kunskap och kompetens  

Sedan många år tillbaka har forskare fört intensiva diskussioner om olika läsinlärningsmetoder 

för att underlätta och förebygga vid elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Under senare år har 

man däremot kunnat bekräfta att valet av metod inte har någon avgörande betydelse för utveckl-

ingen av elevers läs- och skrivförmåga. Istället har man studerat andra faktorer och kommit 

fram till att lärarkompetens är en stor och avgörande del i processen (Myrberg, 2007: 115). 

Även i andra studier har man kommit fram till att lärarens undervisning är den viktigaste faktorn 

för elevers prestationer. Alatalo redogör för flera olika studier som visar att välutbildade och 

skickliga lärare kan påverka elevers lärande och utveckling positivt (Alatalo, 2011: 25). Hattie 

nämner att det är lärarens engagemang som påverkar elevernas prestationer allra mest, vilket 

också visas i hans forskningsresultat. Han menar att nästan allt kan påverka inlärningen men 

alla faktorer påverkar inte tillräckligt mycket för att räknas som en avgörande faktor. I Hatties 

metaanalys har han kommit fram till att för att saker ska ha en påverkan måste det ha ett värde 

på mer än 0,4. Lärare har ett värde på 0,47 vilket visar att deras påverkan är stor (Hattie, 2012: 

17). 

Den kompetens en lärare behöver är komplex och innefattar både teori och praktik. Den kräver 

både undervisningsinnehåll, undervisningsförmåga och förmåga att kunna anpassa sig efter in-

divider och klassrumssituationer (Alatalo, 2011: 26). En del elever lär sig att läsa och skriva 

snabbt och behöver ingen särskild undervisning. Andra elever kanske aldrig lär sig att läsa och 

skriva om de inte får en organiserad och strukturerad undervisning som utförs av en kompetent 

lärare. Det innebär en undervisning som bygger på beprövad erfarenhet (Alatalo, 2011: 29). 

Detta har visat sig vara särskilt avgörande för elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvå-

righeter, som till exempel andraspråkselever eller elever med lägre socioekonomiska förhållan-

den. Det viktiga arbetet handlar då om att läraren kan identifiera elevers styrkor och svagheter 
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och därefter forma en undervisning utifrån elevernas individuella behov (Alatalo, 2011: 31). 

När det gäller att ge individuella instruktioner krävs det enligt Tjernbergs forskning stor lärar-

skicklighet för att kunna avgöra vilket stöd som behövs och för att veta hur man ska gå till väga. 

Man talar om fyra olika områden där instruktioner bör ges: fonologisk medvetenhet, fonem, 

ordförråd och läsflyt (Tjernberg, 2013: 41).  

I Tjernbergs avhandling behandlar även forskaren Frost frågan om vad som kännetecknar en 

skicklig lärare. Frost beskriver en skicklig lärare som trygg i sin yrkesroll och som trivs med 

sitt arbete och sina elever. Han menar att en sådan lärare reflekterar alltid över sin egen under-

visning för att ge alla elever samma möjligheter. Alla elever ska ges utmaning som utgår från 

deras individuella kunskapsförmågor. En skicklig lärare ska enligt Frost ha goda kunskaper om 

lärprocessen och alltid sträva efter att stimulera elevernas intresse för att vilja lära sig läsa och 

skriva. Det är viktigt att läraren högläser ofta och avsätter mycket tid för skriftspråkliga aktivi-

teter. Förmågan att kunna omsätta teoretiska kunskaper i den praktiska verksamheten är vad 

som utmärker en skicklig lärare allra mest (Tjernberg, 2013: 69). 

2.4.2 Undervisning i klassrummet  

Av den forskning som tidigare tagits upp har det framkommit att arbetet med elevers språkliga 

medvetenhet är viktigt i tidig skolålder. Därför är det av stor betydelse att skolan erbjuder rikligt 

med tillfällen till språklekar och andra aktiviteter som utvecklar den språkliga medvetenheten 

hos barn (Tjernberg, 2013: 60). Bornholmsmodellen är ett exempel på ett program som tränar 

elevers språkliga medvetenhet, vilket flera lärare i Alatalos intervjustudie argumenterar för. 

Många av lärarna i Alatalos studie arbetar systematiskt med Bornholmsmodellen i förskoleklass 

men väljer även att repetera den under ett antal veckor i början av årskurs 1. Det kan då handla 

om ca åtta veckors arbete där enskild lärare varje dag genomför ett pass med Bornholmsmo-

dellens språklekar (Alatalo, 2011: 79). Utöver träning med hjälp av språklekar är en annan be-

tydelsefull faktor för framgångsrik läs- och skrivinlärning ordförrådsutvecklingen. Det finns en 

mängd olika studier som visar att högläsning är ett effektivt redskap för att utveckla elevers 

ordförråd. Det som då krävs är att eleverna är engagerade och aktivt med i läsningen (Alatalo, 

2011: 50). Tjernberg menar att någon form av undervisningsstrategi även är gynnsamt, där ett 

sätt kan vara att läraren använder sig av boksamtal. Tillsammans med klassen kan läraren på så 

vis föra ett samtal där man diskuterar nya ord och begrepp. Genom regelbundna och aktiva 
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boksamtal kan elever även skapa en större förståelse för texten och dess innehåll (Tjernberg, 

2013: 60). Samtidigt som högläsning visat sig vara effektivt redogör Alatalo för forskning som 

kommit fram till att det mest effektiva sättet att hjälpa elever som är på väg mot läsflyt är 

undervisning där de ges rikligt med tid till individuellt läsande. I det individuella läsandet måste 

läraren vara engagerad och styra eleven till rätt svårighetsgrad, det ska vara enkla såväl som 

mer utmanande texter. En kombination av eget läsande och lärarens högläsning kan hjälpa ele-

ven att se kopplingar mellan talat och skriver språk (Alatalo, 2011: 47).  

Att lära elever hantera skriften innebär att de måste känna igen skrivna ord och ordens bestånds-

delar, dvs. bokstäverna och hur de är kopplade till talet. Forskning visar även här att lärandet 

av de grammatiskt fonologiska reglerna innebär att undervisa med hjälp av lekar i språket och 

samtal om språket. Att undervisa i skrift handlar också mycket om att ge eleverna utrymme att 

våga då många elever lär sig att skriva genom att testa sig fram på egen hand. Som lärare är det 

därför betydelsefullt att skapa material och arbeten där eleverna får försöka att skriva ord de 

själva valt. Eleverna samlar då kunskap om hur bokstäverna ser ut och låter, i vilken ordning 

de ska komma och hur man gör för att ljuda. Den förmågan har eleverna stor nytta av när de 

sedan ska börja läsa ord som de från börjar inte har en aning om vilka de är. Ljudningsförmågan 

blir här en avgörande faktor (Myrberg, 2007: 33–34).  

Om man jämför den forskning som tagits upp med Alatalos sammanfattning av intervjustudien 

så visar det sig att många lärare i den studien använder läsebok och bokstavsarbetschema i sin 

läsundervisning i årskurs 1. I Alatalos studie framkommer det att lärare gör bokstavsarbetet 

parallellt med Bornholmsmodellen. Lärarna betonar att arbetet med bokstäverna är en viktig 

process, liksom även läsinlärningen, men den träningen sker utanför arbetet med bokstäverna. 

Några lärare beskriver att den första läsundervisningen handlar om att lyssna och testa sig fram 

genom språket med hjälp av fantasi och lek. Sammantaget har det visat sig att majoriteten av 

lärarna i Alatalos studie använder sig av traditionell läsundervisning med läsebok och bokstav-

schema (Alatalo, 2011: 94).  
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2.5 Svårigheter i arbetet med läs- och skrivinlärning  

2.5.1 Stora elevgrupper  

Forskning fram till 1900-talets mitt har kommit fram till att den generella slutsatsen om klas-

storlekens betydelse för elevers studieprestationer inte hade någon avgörande betydelse för stu-

dieresultaten. Det man däremot kan se av senare forskning och analyser är att framförallt yngre 

elever, elever med utländsk bakgrund och elever som är socioekonomiskt missgynnande pre-

sterar bättre i mindre klasser. Forskare som preciserat jämfört reducering av klasstorlek har 

även kommit fram till att en minskning av klasstorleken från exempelvis 25–30 elever ned till 

15–20 elever inte bidrar till någon större förändring, utan resulterar snarare i en högre kostnad 

för skolan (Håkansson & Sundberg, 2012: 96). 

 

Annan forskning menar att frågan om klasstorlek måste sättas i relation till andra faktorer istäl-

let för att behandlas som ett enskilt problem för studieprestationer. Vad man menar är att fokus 

måste flyttas från att försöka mäta klasstorlekens effekter på elevernas studieresultat till att 

bättre förstå de klassrumsprocesser som kan påverkas av gruppstorlekar. Forskningen menar att 

man även bör undersöka lärares och elevers beteende och relationer gentemot varandra. Resul-

tatet av den forskningen visar då att en minskad klasstorlek har en positiv effekt när det kommer 

till elevernas studieresultat. Den minskade klasstorleken bidrar till att lärarna uppmärksammar 

elever mer individuellt och att lärare i mindre grupper får möjlighet att lättare leda klassrums-

arbetet (Håkansson & Sundberg, 2012: 97). 

En annan viktig aspekt som man inte får glömma bort är lärarens egna kompetens kopplat till 

elevgrupp. Det kan vara lätt att skuldbelägga elevernas låga studieresultat på stora elevgrupper. 

Vad många lärare ibland glömmer bort är att det fortfarande finns stora klasser som presterar 

felfritt, medan en annan klass med samma antal inte alls presterar på den nivån. Den avgörande 

faktorn behöver då inte vara storleken på gruppen. Andra forskare anser dock att man vinner 

mer på att utveckla lärarna professionellt än på att reducera klasstorlekar (Håkansson & Sund-

berg, 2012: 96). Hattie nämner att lärarens engagemang påverkar elevernas prestationer allra 

mest, vilket också visas i hans forskningsresultat. Han menar att nästan allt kan påverka inlär-

ningen men alla faktorer påverkar inte tillräckligt mycket för att räknas som en avgörande fak-

tor. Hattie menar att påverkan ska ha ett värde på mer än 0,4 för att ses som en avgörande faktor 
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som påverkar inlärningen. Elevernas egen påverkan på lärandemiljön ligger på 0,39 medans 

läraren har ett värde på 0,47 (Hattie, 2012: 17). Detta visar med andra ord att läraren har ett 

värde som kan ses som en avgörande faktor som påverkar inlärningen, medan elevernas egen 

påverkan är lägre och kan därmed inte ses som en enskild avgörande faktor. Samtidigt som 

ytterligare forskare menar att dessa åtgärder inte bör ställas emot varandra. Istället borde lärare 

få hjälp med att utforska lärandemöjligheter i små klasser samtidigt som de utvecklar sin egen 

kompetens för att nå undervisningsmålen även i större klasser (Håkansson & Sundberg, 2012: 

96).  

2.5.2 Motivation och intresse  

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Att 

lära sig nya saker ska upplevas både spännande och givande (Myrberg, 2007: 104). För att locka 

elevernas intresse är en viktig förutsättning att verksamheten har tillgång till spännande 

material, vilket gäller både inom läsning och skrivning. Forskning har kommit fram till att det 

är viktigare att texten är intressant och uppfyller ett innehåll som är bekant för läsaren än att 

den är lättläst rent tekniskt sett. Det har visat sig att en elev som är en mindre skicklig läsare, 

kan läsa en komplicerad text om den speglar elevens intresse. Eleven kanske däremot inte kan 

läsa en enklare text om den inte bygger på elevens intresse (Myrberg, 2007: 105). Utöver sina 

tidigare resultat har elever andra egenskaper med sig in i klassrummet. Det kan vara motivation, 

inlärningsstrategier och självförtroende att lära. Hattie menar att dessa egenskaper måste varje 

lärare ta tillvara på. En lärare måste kunna integrera med sina elever och motivera dem till sitt 

eget lärande (Hattie, 2012: 63). En elev stannar inte kvar på samma motivationsnivå hela tiden, 

vilket innebär att man måste känna till motivationsfasen och alltid arbeta i eller ett steg ovanför 

den. Motivationsfasen består av fyra nivåer och innebär att eleverna på nivå ett ska förstå att 

det finns en lucka mellan elevens egna kunskaper och själva inlärningsmålet. I nästa stadie 

utformas mål och eleven gör upp en plan för att nå dit. I den tredje fasen strävar eleven efter att 

hitta strategier som för närmare målet. I den fjärde och sista fasen kontrollerar eleven om kun-

skapsgapet minskat tillräckligt för att kunna gå vidare mot nästa mål (Hattie, 2012: 131–132). 

För att ge eleverna stöd krävs det att lärarna ingriper i lärandet så att det går framåt och känns 

både utvecklande och motiverande (Hattie, 2012: 130–131). 
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Studier som Håkansson och Sundberg gjort visar översikter av forskning. Forskarna beskriver 

att forskning om motivation kommer av vad man pratar och diskuterar sig fram till genom kon-

takt med varandra vid speciella tillfällen. De menar att motivation kommer från starka och bra 

relationer mellan individer. Hur man tolkar och förstår motivationen beror på vart man är och 

hur det ser ut runt omkring. Motivation är något som håller på hela tiden och innefattar allt. Den 

går heller inte att peka på i en viss del av lärandet utan gäller allt (Håkansson & Sundberg, 2012: 

145). 

2.5.3 Samverkan med vårdnadshavare  
 

Vårdnadshavare är betydelsefulla personer för små elever, men även för skolan. För varje lärare 

är engagerade vårdnadshavare önskvärt och nödvändigt. En nära och god kontakt med vård-

nadshavare bidrar till att lärare lättare kan påverka och förändra elevers kunskapsutveckling 

(Taube, 2013: 115).  

Få saker är så känsligt som en elevs beteende och prestationer i skolan. Detta bidrar till att det 

idag finns vårdnadshavare som knappt vågar gå på föräldramöte på grund av rädsla för klago-

mål. Motsatsen till dessa är de vårdnadshavare som istället ställer höga krav på sina barn. Lä-

rarens uppgift är minst sagt viktig i dessa sammanhang och det gäller att förmedla information 

på rätt sätt. Oavsett om det är en negativ eller positiv information som medges ska samtalet 

alltid ha en översikt på den positiva sidan. För en lärare hjälper det inte att kasta ur sig en massa 

negativ information utan det finns alltid något gott att säga. Om en vårdnadshavare har låga 

förväntningar på sitt barn är det viktigt att läraren visar elevens förtjänster. Har en vårdnadsha-

vare istället höga förväntningar gäller det att visa upp det som eleven gått mest framåt i (Taube, 

2013: 116).  

Om en elev har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning är det viktigt att informationen når fram 

till vårdnadshavare så snabbt som möjligt. Det är av stor betydelse att lärare också förklarar 

vilka effekter svårigheterna har lett till för elevens självförtroende och allmänna situation i 

skolan. Inte alla, men många föräldrar vill vara med och hjälpa sitt men behöver lämplig 

vägledning från skolans sida (Taube, 2013: 117).  
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3. Metod  
 
 
I min studie valde jag att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistruk-

turerade intervjuer. Forskningsmetoden grundar sig på en deduktiv syn vilket innebär att ade-

kvata teoridelar läggs till allteftersom studien framskrider (Patel & Davidsson, 2011: 23).  

 

3.1 Intervju  
 

Syftet med att göra en intervjustudie baseras på att intresset riktas mot informanternas synsätt 

och deras egna uppfattningar om läs- och skrivinlärning i årskurs 1. I en semistrukturerad 

intervju ges informanten möjlighet att utveckla sina tankar och tala mer omfattande kring det 

aktuella ämnet som intervjuaren tar upp. Frågorna är fastställda men öppna, vilket innebär att 

valet av följdfrågor kan variera beroende på informantens svar. Fördelen med semistrukturerade 

intervjuer är inte enbart att man ges möjlighet att ställa följdfrågor. Bryman menar att man i en 

sådan intervju kan få andra ledtrådar som en kvalitativ forskningsmetod kanske inte skulle ge 

(Bryman, 2018: 415). Anledningen till att jag valde att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer beror på att det anses vara lättare att analysera, jämföra och dra slutsatser mellan 

informanternas svar. Hade jag istället valt att använda mig av en öppen intervju hade det blivit 

svårare att analysera resultatet då frågorna kan bli tolkningsbara och svaren än mer fria. I en 

kvalitativ intervju ställs enkla frågor men som ger innehållsrika resultat.  

 

3.2 Urval  
 

För att kunna genomföra min studie valde jag att kontakta sex olika lärare. Fyra av dessa lärare 

arbetar i Karlstad Kommun och övriga två i Hagfors Kommun. Intervjuerna utfördes på tre 

olika skolor. Kriterierna på mina informanter var att de skulle vara legitimerade lärare inom fk-

3. Eftersom syftet med min studie var att undersöka hur lärare arbetar med läs- och 

skrivinlärning i årskurs 1 valde jag att intervjua lärare som har olika lång yrkeserfarenhet för 

att få en bredare variation på svaren. Med hjälp av tidigare kontaktnät kontaktade jag rektorn 

på respektive skola som i sin tur valde ut två olika lärare på sin skola som ansågs vara mest 

lämpliga för att besvara mina frågor. Enligt Kihlström är det viktigt att intervjua personer som 

har erfarenhet och kunskap om det ämne eller område som intervjuaren ska behandla. Detta för 



 

16 
 

att svaren ska bli mer tillförlitliga (Kihlström, 2007: 49). Även Bryman hävdar att man vid 

intervjuer ska använda sig av informanter som uppfyller vissa kriterier eftersom dessa med 

sannolikhet har större erfarenhet av ämnet (Bryman, 2011: 455).  

 

3.3 Genomförande  
 

Innan intervjuerna genomfördes tog jag kontakt med de berörda lärarna via mail. I ett 

informationsbrev förklarade jag mitt syfte med intervjun och mitt examensarbete (se bilaga 1). 

I brevet ställde jag också frågan om deras godkännande till medverkan i intervjun. Samtliga 

lärare tackade ja till medverkan direkt. Både i informationsbrevet och vid samtliga 

intervjutillfällen informerade jag lärarna om att deras deltagande är frivilligt och att de när som 

helst kan välja att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Jag förklarade också att intervjun 

är anonym och att de uppgifter som tilldelas kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

 

Varje intervju inleddes med att jag frågade om informantens namn och yrkeserfarenhet. 

Kihlström menar att det vid en intervju kan vara bra att starta med några uppvärmningsfrågor 

(Kihlström, 2007: 52). Intervjun bestod av 6 övergripande frågor samt följdfrågor när jag ville 

ha ett vidareutvecklat svar. Intervjuerna utfördes enskilt i respektive lärares klassrum. Vi valde 

att vara i klassrummet på grund av att det är en trygg plats för läraren. I klassrummet kunde de 

dessutom visa material som de använder sig av i sin undervisning. Enligt Kihlström är det av 

stor betydelse att intervjuerna utförs i en lugn och trygg miljö utan störande moment (Kihlström, 

2007: 51). Alla intervjutillfällen fick anpassas efter lärarnas schema och möjligheter att ta emot 

besök. Varje intervju pågick mellan 30–45 minuter och spelades in på min telefon.  

 

3.4 Databearbetning  
 

Allt eftersom intervjuerna blev klara bearbetades de genom att jag lyssnade på ljudinspelningen 

och samtidigt förde anteckningar på dator om vad läraren sa. Jag utförde sex intervjuer men på 

grund av tekniska problem fick jag endast material sparat på fyra av dem. Jag valde därför att 

utesluta dom övriga två helt och transkriberade alltså enbart fyra av sex intervjuer. När jag 

genomförde transkriberingen valde jag att skriva ned allt ordagrant för att inte kunna misstolka 
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lärarens information. När all data samlats in började jag sortera in materialet i olika dokument 

för att få en större överblick av det informanterna sagt. Jag tittade på likheter och skillnader och 

försökte komma fram till någon form av slutsats. När jag ansåg mig vara färdig valde jag ut 

några olika kategorier som jag tyckte passade utifrån informationen i mina olika dokument. 

Inom varje kategori valde jag sedan att jämföra lärarnas arbetssätt och åsikter med varandra.  

 

3.5 Etiska aspekter  

Forskning innebär att göra olika val, där forskningskravet och individskyddskravet alltid måste 

vägas mot varandra. Innan en vetenskaplig undersökning utförs är det med andra ord viktigt att 

ansvarig forskare har kännedom om och tar ställning till de olika forskningsetiska principerna 

som finns (Vetenskapsrådet, 2002: 5–7). Innan min studie genomfördes såg jag till att individ-

skyddskravet uppfylldes. Det grundläggande individskyddskravet består av olika etiska princi-

per, som kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav kallas informat-

ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Min studie berör två 

av dessa krav, informationskravet och samtyckeskravet. Jag informerade muntligt om alla krav. 

3.5.1 Informationskravet  

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera informanterna om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. De som medverkar i studien ska ges information om vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De berörda ska också informeras om att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Allt som kan påverka deras val av delta-

gande ska tydligt förmedlas (Vetenskapsrådet, 2002: 7). Innan min studie genomfördes berät-

tade jag för informanterna om intervjuns syfte och varför jag valt att intervjua dem. Med andra 

ord kom detta krav att uppfyllas genom att informationen nådde informanterna vid två olika 

tillfällen. Innan studien utfördes kontaktade jag de berörda lärarna via mail med hjälp av ett 

informationsbrev (se bilaga 1). Jag inledde varje intervju med samma information en gång till.  

3.5.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i en studie har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Den som forskar måste inhämta uppgiftslämnares och studiedeltagarens samtycke. 



 

18 
 

(Vetenskapsrådet, 2002: 9). För att uppfylla samtyckeskravet bad jag lärarna lämna deras sam-

tycke genom att svara på mitt informationsbrev via mail. 

3.6 Validitet och Reliabilitet  

När forskning utförs används ofta begrepp som reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär 

trovärdighet. En undersökning med hög reliabilitet innebär att en liknande undersökning kan 

genomföras vid ytterligare ett tillfälle eller av någon annan person, men den ska leda till samma 

resultat oavsett vem som vem som utför, när eller var. Om en undersökning visar samma resultat 

vid olika tillfällen ses den alltså som mer pålitlig. En undersökning ska också visa validitet, 

vilket betyder giltighet. Begreppet kan definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det 

man avser att mäta (Stukát, 2011: 133). Validiteten (vad vi mäter) och  reliabiliteten (hur vi 

mäter) hänger ihop och skapar tillsammans en undersöknings pålitlighet (Ejvegård, 2009: 77–

83). Oavsett vilken metod som används finns det i en studie alltid brister, därför är det viktigt 

att diskutera studiens styrka och svagheter utförligt (Stukát, 2011: 133) 

I en intervjustudie är det svårt att vara anonym. Risken finns då att informanterna känner en 

press i att svara något som ’’förväntas’’ vilket kan påverka studiens validitet. För att undvika 

denna problematik krävs det att man som intervjuare håller sig neutral och inte ställer några 

ledande frågor som kan påverka lärarens svar (Björkdahl Ordell, 2007: 85). Om man använder 

en enkät och utformningen av frågeformuläret inte är korrekt blir resultaten förhållandevis svår-

tolkade. Vid en intervju går svaren genom intervjuaren och det finns då en möjlighet till ytter-

ligare förklaring om det framgår att respondenten inte förstått syftet, vilket då kan rädda under-

sökningens validitet (Bryman, 2018: 482). För att stärka tillförlitligheten ytterligare valde jag 

att lämna ut frågorna i förväg för att ge lärarna en chans att tänka efter i förväg för att kunna ge 

fördjupade svar. En kritik som ofta riktas mot kvalitativa forskningsresultat är att det är svårt 

att generalisera resultatet utöver den situation som de producerats i. Intervjustudien genomför-

des med ett litet antal lärare vilket innebär att det är svårt att generalisera resultatet till andra 

miljöer och kan därmed påverka studiens reliabilitet negativt (Bryman, 2018: 484). Samtidigt 

kan valet av få informanter innebära att detaljerade svar utlämnas (Bryman, 2018: 479). I min 

studie anser jag inte att denna kritik påverkade min datainsamling då varje lärare gav fördjupade 

svar på alla mina intervjufrågor. 
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4. Resultat och Analys  
 

I följande del presenteras de verksamma lärarna som deltagit i min intervjustudie samt 

resultaten jag fått fram gällande deras arbetssätt med läs- och skrivinlärning i årskurs 1. Svaren 

jag fått fram återges i en löpande text där jag har valt att varva egna ord med att återge lärarnas 

påståenden ordagrant och dessa markeras med citattecken. Eftersom att intervjun varit anonym 

kommer alla lärare att benämnas med bokstäver. De frågor jag utgick från i mina intervjuer 

hittas i bilaga två. Resultaten på fråga fyra i min intervju kommer inte att redovisas då svaren 

var tolkningsbara.  

De lärare som valde att medverka i min studie har olika lång yrkeserfarenhet och undervisar i 

olika årskurser. Några av dem arbetade ensamma och några av dem tillsammans med en 

kollega. Nedan följer en liten närmare presentation av respektive lärare.  

 

4.1 Presentation av lärarna  
 

Lärare A: har varit verksam lärare i tio år och har alltid arbetat som klasslärare på lågstadiet. A 

undervisar just nu i årskurs två.  Lärare A samarbetar mycket med övriga kollegor i årskurs två.  

Lärare B: har arbetat som lärare i fyra år och ser sig själv som relativt ny i yrket. B har undervisat 

i årskurs 1 en gång, där det bör tilläggas att det var den första klassen B tog emot. B undervisar 

just nu i en förskoleklass tillsammans med en kollega.  

Lärare C: har en lång yrkeserfarenhet då hon arbetat som lärare i 27 år. Lärare C är även läs- 

och skrivutvecklare, handledare, mentor och utvecklingspedagog i kommunen där C arbetar.  C 

vikarierade på högstadiet innan hon blev legitimerad lärare. Första terminen som utbildad lärare 

arbetade C i olika klasser men har efter det alltid undervisat som klasslärare på lågstadiet. C 

undervisar just nu i årskurs tre tillsammans med en kollega.  

Lärare D: har varit yrkesverksam i 25 år. D har enbart arbetat på lågstadiet under sina år som 

lärare. D undervisar just nu tillsammans med en kollega i en årskurs 1 med 33 elever. Detta 

innebär att D arbetar mycket i halvklass där D ansvarar för all svenska undervisning.  

För att få svar på min frågeställning valde jag att ställe sex olika frågor till varje lärare. Jag 

kommer i följande del av presentera resultatet på fem av dem. 
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4.2 Lärarnas synsätt på läs- och skrivinlärning i årskurs 1  

 
Läs- och skrivinlärning är ett brett område i skolan vilket innebär att lärare också kan arbeta på 

många olika sätt, både som enskild individ men också i relation till andra. Samtliga lärare i min 

studie betonar vikten av variation i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen. Detta på 

grund av att alla elever är olika och lär sig på många olika sätt. Lärarna menar att det är viktigt 

att man arbetar mycket med språkets form och har en språkutvecklande undervisning. En språk-

utvecklande undervisning innebär att man jobbar på många olika sätt och tränar väldigt länge, 

man måste befästa kunskapen och det tar tid. Lärare A berättar att det är många delar som inne-

fattas i undervisningen.  

 
                                                      En varierande undervisning innebär arbete med språklekar, Bornholmsmodellen,   

                                                      högläsning, modellera, arbete med språkljuden för att automatisera fonem-  

                                                      grafemkopplingen, läsinlärning, lässtrategier, ordavkodning och sång. Allt detta     

                                                      menar lärare A är viktigt i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen  

                                                      (Lärare A).  

 
En varierad undervisning kan enligt lärarna se ut på många olika sätt. Ett gemensamt samband  

för alla lärare är att de arbetar med bokstavsinlärning i årskurs 1. Lärarna arbetar på lite olika 

sätt men är eniga om att grunden är att titta på hur bokstäverna ser ut, låter och skrivs. Lärare 

A följer en viss arbetsordning med flera olika inslag av övningar vid varje ny bokstav. Lärare 

B som ser sig själv som relativt ny i yrket har valt att luta sig ganska mycket mot läromedels-

material i sin undervisning. B anser att det är en bra grund att utgå ifrån samtidigt som man ges 

kunskap om vad man tycker är bra och mindre bra. Lärare D har en ny bokstavsgenomgång 

varje vecka och använder sig alltid av powerpoint för att göra allt så tydligt som möjligt för 

eleverna. Lärare C skiljer sig till viss del från övriga lärare och menar att det absolut viktigaste 

i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen är att barnen får använda sig av alla sinnen 

och det är därmed något som styr hennes undervisning mest.  Att använda alla sinnen och hela 

kroppen gör att eleverna får uppleva bokstäver och text på olika vis. När C utför bokstavsarbete 

har hon till exempel alltid något som eleverna får eller lukta eller smaka på ’’Om vi arbetar med 

med bokstaven G kan eleverna få smaka på gurka, eller om det är bokstaven K kan eleverna få 

lukta på kanel’’ (Lärare C).  C låter också eleverna, gå bokstaven, rita den på varandras ryggar 

och ljuda samtidigt. På varje bokstav gör eleverna också något praktiskt, såsom att använda lera 
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eller att klippa och klistra. Lärare C lär också ut teckenspråk för varje bokstav. C började med 

det när hon hade en elev som inte hade språk och sedan dess har det hållit i sig då C själv tyckte 

att det var spännande och bra att kunna ett ’’språk’’ till. Att arbeta med bokstäver har visat sig 

vara av stor betydelse för samtliga lärare. Arbetet ser lite olika ut från lärare till lärare men 

grunden är att utgå från hur bokstaven ser ut, låter och skrivs. Något som däremot kom fram 

när jag ställde denna fråga är att en del barn kan redan alla bokstäver när de börjar årskurs 1, 

och där är lärarna inte eniga om hur dessa elever ska mötas.  

 
Lärare B var den första som poängterade denna svårighet och förklarade att om en elev redan 

vid skolstart kan alla bokstäver försöker hon hitta annat material som utmanar eleven mer. B sa 

såhär:  
                                                          Att traggla bokstäver med en elev som redan kan är knappast en utmaning  

                                                                som eleven behöver. Istället kan eleven till exempel träna på att skriva ord     

                                                                eller meningar beroende på hur långt den har kommit i sin läs- och  

                                                                skrivutveckling’’ (Lärare B).  

 

Lärare B menar att det är viktigare att utmana eleven utifrån dennes individuella kunskapsnivå.  

Nästa lärare som poängterade denna fråga var lärare C. Hon berättade att hon tränar bokstavs-

arbete med alla elever även om de redan kan läsa när de börjar årskurs 1. När jag frågade C om 

det finns en baktanke med varför hon väljer att arbeta så svarade hon såhär ’’ Jag upplever att 

eleverna ofta skriver bokstäverna åt fel håll och att de inte har alla ljuden helt klara för sig när 

det längre fram i undervisningen blir svårare ord att läsa och skriva’’ (Lärare C). 

 
 
Sammanfattningsvis är lärarna rörande överens om att vikten av varierad undervisning alltid är 

betydelsefull för att nå ut till alla elever. Det lärarna vill ge med sig är att en varierad undervis-

ning kan se ut på många olika sätt, men det förutsätter att man är trygg i sin yrkesroll och att 

man vet varför man undervisar som man gör. Bokstavsarbete genomsyrar en stor del av det 

tidiga arbetet. Alla lärare har en central roll i arbetet med läs- och skrivinlärning, där det handlar 

om att vägleda alla elever och ge dem de verktyg som de behöver. För att ges en djupare för-

klaring av vad lärarna menar med en varierad undervisning, valde jag att fråga dem om de 

använder något speciellt material eller om de enbart skapar eget.  
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4.2.1 Material och metoder i undervisningen  
 

Det finns en mängd olika material och metoder som kan användas i arbetet med den tidiga läs- 

och skrivinlärningen. Trots att lärarna som ovan nämnt poängterar vikten av varierad undervis-

ning innebär det inte att lärarna undviker traditionella läromedel och metoder i sitt 

arbete. Däremot prioriteras det olika bland lärarna.  
 
Bornholmsmodellen är som jag tidigare nämnt ett sätt att befästa elevers fonologiska medve-

tenhet, vilket är grunden för att en lyckad läs- och skrivinlärning ska ske. På många skolor 

används Bornholmsmodellen främst i förskoleklass men det har också framkommit via mina 

intervjuer att den även används i uppstarten av årskurs 1. Där lärare D sa såhär:  

 
                                                         När jag tog emot min etta som jag har nu var det en väldigt svag grupp och jag     

                                                         kände direkt att vi behöver fortsätta träna fonologisk medvetenhet. Normalt              

                                                         sett brukar man köra Bornholmsmodellen i ca åtta veckor men jag valde att    

                                                         använda den i fem då jag kände att vi kunde hoppa över vissa saker som 

                                                         eleverna redan kunde (Lärare D).  

 
Lärare A och B arbetar i samma kommun och både förklarade att Bornholmsmodellen     

är en metod som många lärare i förskoleklass använder sig av oavsett skola. ’’Förskolan arbe  

tar med språklekar genom framförallt Bornholmsmodellen vilket stora delar av hela kommunen 

gör’’ (Lärare B).  

 
Bornholmsmodellen är ett material som funnits i många år men som lärarna konstaterar fortfa-

rande är ett bra och givande material som används i dagens verksamheter. Utöver arbetet med 

Bornholmsmodellen har lärarna som jag tidigare nämnt också poängterat vikten av bokstavsar-

bete, där det framkommit att lärarna framförallt använder materialet ABC klubben med tillhö-

rande läslära. ABC- klubben är ett arbetsmaterial där det finns både arbetsbok, läsebok och 

läxbok. Läseboken finns dessutom i tre olika nivåer och kan därmed användas i individanpassat 

syfte, vilket samtliga lärare poängterar som något positivt ’’Den magiska kulan är en nivåbok 

där bokens innehåll anpassas efter elevernas egen nivå direkt’’ (Lärare B).  

 

Motsägelsefullt är att två av lärarna som använder läseboken samtidigt säger att den är svår för 

de som inte har kommit igång med sitt läsande. Lärare C beskriver att den magiska kulan är ett 
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svårt material för den som inte kan läsa. ’’Jag brukar då försöka hitta en annan bok som är lite 

lättare och passar bättre’’ (Lärare C). Lärare A tipsar om ett annat material som kan vara bättre 

om ABC klubben blir för svår. Hon berättade att:  

  
                                                           Lärare A: ABC klubben är bra men svår om du inte är en stark läsare från      

                                                                 början. I min undervisning brukar jag plocka lite olika material som jag                    

                                                                 tycker är bra. Man kan oftast inte köra en läslära rakt av utan man måste         

                                                                 också hitta annat material, både enklare och mer utmanade böcker.   

                                                                 Stjärnsvenska är bra för den är också på olika nivåer där eleverna läser    

                                                                 småböcker som de sedan kan stegra sig i (Lärare A).  

 
Tillskillnad från de andra lärarna använder lärare B språkskrinet som arbetsbok och utgår alltså 

inte från ABC klubbens arbetsbok utan enbart läseboken.  
 

                                                   Vi lärare på skolan tycker att språkskrinet är ett bra arbetsmaterial där det finns en     

                                                   genomtänkt progression mellan böckerna. Alla kapitel följer samma struktur,  

                                                   vilket ger trygghet för eleven och underlättar för dig som lärare (Lärare B).  

 

Gemensamt för lärarna i studien är att de menar att det inte finns något speciellt material eller 

metod som är lämplig att följa till punkt och pricka i sin undervisning. Det viktigaste är att man 

har en balanserad men varierad undervisning där man blandar olika material och arbetsuppgifter 

utifrån både individ och grupp. Det mönster som man kan se är att de erfarna lärarna arbetar 

friare och utgår mycket från eget material, medan de oerfarna gärna håller sig till läromedel 

även om de kanske vet att det inte är det som är bäst för eleverna. För att komma ännu närmre 

deras tankar om arbetet kring den tidiga läs- och skrivinlärningen valde jag att fråga vad de 

anser är viktigast för att en lyckad inlärning ska ske. Svaren redovisas i följande fråga nedan.  

 

4.3 Lärarnas tankar om viktiga delar i läs- och skrivinlärningen  

 
När elever ska lära sig att läsa och skriva finns det enligt forskning några bakomliggande  

faktorer som en elev behöver ha för att utveckla sina förmågor. Gemensamt för alla lärare är 

vikten av att elever är fonologiskt medvetna när de börjar sin läs- och skrivinlärning. Samtliga 

lärare förklarar att arbetet med den fonologiska medvetenheten startar tidigt i elevernas yngre 

åldrar men att det är något som tar tid och som man måste prioritera. ’’Fonologisk medvetenhet 
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innefattar många saker därför måste man arbeta noggrant med det för att befästa kunskapen’’ 

(Lärare D). Trots att man vid överlämning från förskoleklass ges information om varje elev 

väljer lärare B alltid att göra en egen kartläggning i början av årskurs 1. Genom att testa varje 

elev menar B att hon får en kännedom om vad eleverna arbetat med i förskoleklass, samtidigt 

som hon också får en översikt av gruppen. Hon förklarade det såhär:  
 

                                                        Jag vill alltid försäkra mig om vart eleverna befinner sig. Jag testar eleverna på   

                                                        bokstävernas namn, hur bokstäverna låter, hur eleven läser och rimmar samt             

                                                        elevens ordförståelse. Detta blir en grund som jag sedan utgår från i min  

                                                        undervisning (Lärare B).  

 
Övriga lärare menar att man redan första skolveckan i årskurs 1 kan se vart eleverna befinner 

sig genom att observera deras kunskaper på lektionstid. Anser man sig vara osäker kan man 

enligt lärare A, C och D först då testa eleven enskilt istället för att testa alla då det är tidskrä-

vande ’’Att testa alla elever kräver resurser i klassrummet och det stödet har vi tyvärr inte’’ 

(Lärare C).  

 
Lärare A och D nämner båda några faktorer som inte rör elevens specifika förmågor utan mer 

vad det är viktigt att man som lärare gör för att en lyckad läs- och skrivinlärning ska ske.  

Både lärare A och D säger då att två viktiga aspekter är att modellera och uppmuntra eleverna. 

Man måste befinna sig på elevernas nivå och visa glädje och lust. Man ska alltid visa att man 

tror på eleverna och att man tror på vad de kan. När man modellerar kan det ske både enskilt, i 

par eller tillsammans i grupp. En gemenskap där man hjälper varandra är alltid viktigt.  

 
Lärarna använder sig också av begreppen repetition och mängdträning. De använder ett varsitt 

begrepp men syftar båda på samma sak, att det är viktigt att träna många gånger för att befästa 

elevernas kunskaper. Allt sitter inte på en enda gång utan man måste upprepa saker flera gånger. 

Lärare D nämner också i samband med detta begreppet tid, allt måste få ta tid. Hon upplever 

att man ofta som lärare tänker att man vill hinna göra ’’de och de’’. Man ser dagligen många, 

roliga, och värdefulla saker som man vill använda sig av i sin undervisning, men ofta räcker 

inte tiden till. Hon menar att det är viktigt att låta eleverna få ta tid på sig och inte stressa dem 

och uttryckte sig såhär: ’’Detta är speciellt viktigt när man arbetar med att lära sig läsa och 

skriva då det handlar som jag tidigare nämnt om att träna många gånger’’ (Lärare D).  
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Tillskillnad från lärare A och D talar lärare B och C mer om elevernas egna förmågor. Utöver 

begreppet fonologisk medvetenhet benämner de också begrepp som bokstavskännedom och 

ordförståelse. De menar att eleverna behöver dessa förmågor för att kunna läsa och skriva. 

Eleverna ska till exempel veta vilka bokstäver som finns, hur de låter, att det finns stora och 

små. De ska också ha en medvetenhet om ord och vad de betyder. De båda lärarna är eniga om 

att en del elever har ett litet och begränsat ordförråd när de börjar skolan och då är det viktigt 

att man som lärare skapar rätt förutsättningar för att bygga upp det. Lärare C menar att:  
 

                                                     jag tränar ordförråd med alla elever på samma sätt, framförallt genom att använda    

                                                     mig av mycket bilder, förklaringar och teater där jag som lärare visar. Står det                

                                                     ordet hoppa så hoppar jag så eleverna också ser. Är det ordet sur visar jag hur           

                                                     man ser sur ut, jag försöker alltid få in ordet i ett sammanhang så det ska bli mer     

                                                     konkret för eleverna (Lärare C).  

 
Lärare B betonar istället vikten av högläsning för att vidga elevernas ordförråd. Högläsning är 

ett sätt att introducera nya ord och beskriver det på följande sätt:  
                                     

                                                     Varje dag när jag högläser för eleverna ser jag alltid till att stanna upp och förklara 

                                                      nya ord. Jag frågar alltid eleverna om de redan kan vad ordet betyder innan jag           

                                                      ger min förklaring. Jag har i min undervisning också introducerat strategin                 

                                                      läsfixarna för eleverna och det är något som vi använder oss mycket av när jag     

                                                      högläser. Läsfixarna innebär att man bearbetar texten utifrån olika ’’personer’’  

                                                      såsom Spågumman, Detektiven, Konstnären, Reportern och Cowboyen. Med 

                                                      hjälp av läxfixarna ställer jag frågor om texten till eleverna (Lärare B).  

 

Utöver detta uttrycker lärare C att glädje hos eleverna är viktigt om man ska lyckas i sitt arbete. 

Det gäller att hitta ett arbetssätt som motiverar eleverna så att de tycker att det är roligt att lära 

sig nya saker. C nämner också i samband med begreppet glädje även spänning och intresse. C 

sa såhär ’’om en elev inte har ett intresse så är det jättesvårt att undervisa och lära ut. Därför är 

det av stor betydelse att utgå mycket från elevernas egna intressen’’ (Lärare C).  

 
Hittills har lärarna besvarat frågor som rör upplägget av undervisning och arbetssätt. För att 

veta vad lärarna grundar sin undervisning på redogörs det i nästa del för lärarnas syn på Lgr 11.  
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4.4 Lärarnas tolkning av Lgr 11 

 
Sammantaget för denna fråga kan man tydligt se att det råder delade meningar om vilket stöd 

läroplanen utger och vad lärarna väljer att grunda sin undervisning på. Det blir uppenbart genom 

intervjuerna att det är upp till varje lärare att göra en fri tolkning av innehållet och utifrån det 

forma ett arbetssätt som passar för individen.  

 
Lärare A: utgår mycket från syftet där det bland annat står att undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. A anser att ’’det är viktigt att grunda sin undervisning 

på att motivera eleverna och att göra undervisningen elevnära’’ (Lärare A).  Kunskapskraven 

är något som A upplever som tydliga och tillskillnad från lärare C tycker lärare A att ämnet 

svenska är det ämne som anger tydligast vad eleverna ska ha med sig. A upplever att andra 

ämnen är vagare i bedömning. Däremot poängterar även A precis som C att bedömningsstödet 

i svenska är ett bra hjälpmedel om man är osäker. A nämner dock att även om målen anges är 

vägen dit något som du får genom erfarenhet där det handlar om att testa sig fram. ’’Det gäller 

att hitta egna metoder, läromedel och arbetssätt som man upplever passar både en själv och sin 

grupp’’ (Lärare A).  

 
Lärare C: förklarar att det inte står exakt vad eleverna ska kunna inom till exempel området 

läsa. Däremot bygger hela läs- och skrivinlärning mycket på själva språket. Språket i både tal 

och skrift är betydelsefullt i ett socialt sammanhang och det utgår C mycket från i sin undervis-

ning. Eftersom läroplanen är tolkningsbar använder C dels bedömningsstödet i svenska som en 

extra hjälp, där står det mer specifikt vad eleven ska kunna men också Nya språket lyfter som 

är ett material som ger förslag på vad du som lärare kan göra i din undervisning för att uppnå 

dessa mål. ’’I bedömningsstödet är dom stora målen mer urbenade från läroplanen och det blir 

enklare att forma en undervisning som passar för respektive årskurs’’ (Lärare C).  

 
Lärare B: Arbetar nära med sina kollegor och diskuterar alltid målen tillsammans. I varje ämne 

har lärarlaget kommit överens om vilka mål som ska uppnås i respektive årskurs, det medför 

att alla lärare arbetar med samma mål. B förklarar att det är ett jättebra stöd när man kommer 

som nyexaminerad. Något som B gör mig uppmärksam på och som ingen av de övriga lärarna 

nämnt är att man alltid bör berätta för eleverna vad man tränar på i respektive uppgift och varför 
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man gör det. På en elevs nivå kan man alltid förklara vad det står i Lgr 11. B förklarar upplägget 

av deras kollegiala arbete såhär:  

 
                                                               Allt man ska arbeta med i svenska i årskurs 1 fanns i en pärm. Det kunde    

                                                               till exempel stå sagor årskurs 1 med små krav under om vad arbetet med      

                                                               sagor innebär. Det fanns allt från vad man ska göra till en bedömning med  

                                                               x-frågor som man i slutet av terminen kan utföra på varje elev (Lärare B).  

 
Lärare D: Väljer ut några citat från sidan nio och tio i läroplanen och menar att det är vad hon 

grundar sin undervisning på. Det handlar bland annat om att ge eleverna rikligt med möjligheter. 

Jag kopplar samman D citat med en av de punkter som nämndes i fråga två under intervjun, där 

D också nämner begreppet tid. Det som D vill få fram är att genom att ge eleverna tid och 

möjligheter att lyckas så kommer också deras utveckling att påverkas positivt. ’’Allt måste få 

ta tid, av egen erfarenhet vet jag att stressa elever inte ger någon positiv effekt’’ (Lärare D).  

 

Att stressa elever är inte det enda hindret som kan uppstå när det kommer till det tidiga arbetet 

med läs- och skrivinlärning. Att lära sig läsa och skriva är en lång process där lärare möter 

många elever på många olika nivåer. Med andra ord finns det också en del svårigheter. Nedan 

följs en rad olika svar på vilka svårigheter lärarna i min studie upplever som jobbigast.  

 

4.5 Vilka svårigheter uppstår i det tidiga arbetet med läs- och 

skrivinlärning? 
 
 
Vilka svårigheter som uppstår i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen har lärarna 

delade meningar om.  

 
Lärare A upplever att samarbetet mellan skola och hem kan bli en svårighet om det uppstår en 

krock med elevens vårdnadshavare. Krocken kan till exempel grunda sig i att eleven riskerar 

att inte uppnå kunskapskraven eller i läxornas vara eller icke vara. Lärare A är inte så mycket 

för läxor själv egentligen, men menar att de elever som verkligen behöver läxor för att träna 

mer oftast är de elever som inte får läxorna gjorda på grund av att man inte får rätt stöd hemifrån.  

För att möta dessa svårigheter är det viktigt att man som lärare står på sig. A uttrycker att ’’det 

är jobbiga samtal att ta men det vore professionellt fel om oron inte meddelas’’ (Lärare A).  
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Utöver detta pratar lärare A även om att svårigheter kan uppstå i samband med stora klasser, 

resursfråga, utlandsfödda elever, stor spridning i grupper, elevens motivation och språkstörning. 

Hur svårigheterna möts menar A är lite olika från elev till elev. Handlar det till exempel om 

elevens motivation beskriver A att man får leka lite och ta sig ner på elevens nivå. Lärare A 

menar att det är viktigt att hitta ett sätt att förenkla för sig själv om man ska hinna möta varje 

individ där den befinner sig. Arbetsschema är ett sätt, där man kan göra samma saker men på 

olika nivåer och därmed anpassa utifrån varje elev. Enligt A förklaring kan man arbeta på 

följande sätt: 
 

                                                  Det man får göra är att jobba med nivågrupperingar. Styra om gruppen för att alla    

                                                  ska få lite utmaningar men man får kalla det mer att man gör olika grupper fast vi  

                                                  arbetar med samma sak fast på olika sätt (Lärare A).  

 
Lärare D upplever att det svåraste med arbetet är de eleverna som har dåligt arbetsminne. Hon 

beskriver att trots att man tragglat en och samma bokstav i en hel vecka finns det ändå de elever 

som glömmer bort. För att möta dessa elever menar D att ’’det är viktigt att förklara ord och 

begrepp tydligt och att repetera flera gånger, även modellera tillsammans i grupp eller 2 och 2’’ 

(Lärare D).  Dessa elever behöver extra stöttning och där kommer enligt D en resursfråga in, 

hon menar att det inte alltid finns den möjligheten i samma utsträckning som den behövs men 

argumenterar för att det är viktigt att ta tillvara på de tillfällen som ges.  

                                 
                                    Det är viktigt att elever med svagt arbetsminne får korta enskilda pass. Tyvärr finns  

                                           inte alltid denna möjlighet men då är det viktigt att man fördelar resursen väl när 

                                           den finns (Lärare D).  

 
Lärare B har endast undervisat i årskurs 1 en gång och menar att det är svårt att säga något om 

vilka svårigheter som brukar uppstå. B valde därför att utgå från det året som hon undervisade 

och vad hon då upplevde som svårt utifrån den grupp som B hade. Det första B nämnde var 

nivåskillnaden i gruppen. B hade endast en grupp på 17 elever men där det var ett stort spann 

på eleverna, framförallt inom läsning. Denna svårighet möttes genom intensivträning där 

eleverna fick sitta enskilt med B innan och efter skolan. Detta på grund av att man rent 

organisationsmässigt inte hade tillgång till någon resurs. B nämner att det är svårt att hinna med 

alla. ’’Man ska stötta elever som behöver extra stöd, utmana elever som behöver extra och 
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samtidigt rodda en hel klass, det gör att man ibland känner sig otillräcklig (Lärare B). För att 

inte känna sig otillräcklig är det viktigt att man har en tydlig struktur på hur arbetet ska 

genomföras. Hon beskriver det såhär:  

 
                                          Det krävs att man vet vad man vill och är disciplinerad samtidigt som man också måste  

                                          våga ta hjälp av sina kollegor när man inte hinner med eller vet hur man ska gå tillväga  

                                          (Lärare B). Att utnyttja varandra och arbeta kollegialt menar B är effektivt tidsmässigt.  

 
Lärare C är fast bestämd på att det svåraste är de eleverna som inte är intresserade och inte vill 

lära sig. C har mött dessa elever flera gånger, framförallt i arbetet med bokstäver. För att få 

dessa elever motiverade måste man enligt c ’’hitta en väg in genom deras egna intresse’’ (Lärare 

C). Hon förklarar att hon en gång hade en elev som hatade bokstäver men som älskade bilar.  

Denna svårighet mötte C genom att utnyttja elevens intresse, alltså bilar i sin undervisning. 

Istället för att låta eleven sitta med en bok och träna bokstav för bokstav fick eleven istället 

massa småbilar som hade en bokstav var på taket. ’’Med hjälp av bilarna kunde eleven börja 

lära sig bokstäver och så småningom bilda små ord’’ (Lärare C).  

 
C nämner också precis som lärare A elever med språkstörning. Det C däremot menar är att det 

inte är själva språkstörningen som är problemet utan svårigheten som uppstår om 

språkstörningen hänger ihop med autism. C berättar att ’’det svårt för en lärare att urskilja vad 

som är vad, är det autismen eller språket?’’ (Lärare C). Normalt sett hade man enligt C i detta 

fall tagit hjälp av en specialpedagog men hon upplever att det finns lite utrymme till det behovet 

och hade önskat att det fanns fler specialpedagoger och mer hjälp i hela organisationen ’’Tyvärr 

har vi bara en specialpedagog på skolan och hon ska hinna hjälpa många’’ (Lärare C). För att 

på något sätt möta dessa svårigheter förklarar C att hon använder olika metoder.  

 
                                                 Om en elev inte är motiverad försöker jag alltid hitta ett intresse som lockar. Jag tar  

                                                 mycket hjälp av SPSM som dessutom har många bra kurser som man kan gå på.  

                                                 Om vi har ett problem på vår skola som flera lärare upplever kan jag även boka dem  

                                                 så de kommer och pratar bara för oss. På vår arbetsplats finns det en svenska  

                                                 verkstad med massa olika material som vi lärare kan använda i såväl enskilda fall  

                                                 som i gruppundervisning (Lärare C).  
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C poängterar betydelsen av att arbeta nära med sina kollegor samtidigt som man utnyttjar den 

hjälp och material som finns.  

 

Trots att majoriteten av lärarna tar upp olika svårigheter finns det en svårighet kvar som 

samtliga lärare valde att poängtera. Den största svårigheten tycks idag vara att det råder alldeles 

för stora klasser. Detta medför enligt lärarna att det finns fler svårigheter att möta samtidigt som 

nivåskillnaden också ökar i gruppen. ’’Antalet elever per lärare är inte optimalt’’ (Lärare B). 

Motsägelsefullt är att forskning visar att klasstorleken inte har någon större betydelse på elever 

och deras studieresultat. I följande avsnitt kommer detta diskuteras mer.  

 

4.6 Resultatsammanfattning   
 

Det som jag ser som undersökningens viktigaste resultat är att undervisning i läsning och 

skrivning måste ha ett varierat upplägg. Enligt lärarna i studien finns det ingen metod eller 

specifikt undervisningsmaterial som är lämpligt att följa till punkt och pricka. Bokstavsarbete 

främjar läs- och skrivinlärningen men kan genomföras på många olika sätt och lärare bör 

anpassa undervisningen efter elevernas individuella kunskapsnivå och efter gruppens behov. 

Läs- och skrivinlärning är en komplicerad process som innefattar en mängdträning av olika 

inslag. Arbete med elevers språkliga medvetenhet utgör en grund där vikten av fonologisk 

medvetenhet har en stor och avgörande betydelse. Även ordförståelse har visat sig vara en 

avgörande faktor där det däremot inte framkommit så tydligt hur man kan arbeta. Utöver detta 

visar studiens resultat att glädje och motivation är viktigt för att eleverna ska lyckas i sitt arbete. 

Det främsta målet är att alla ska uppnå kunskapskraven i årskurs 1, men på grund av att 

läroplanen inte ger några tydliga direktiv på hur undervisningen ska bedrivas kan vägen dit se 

ut på många olika sätt. Varje lärare behöver hitta en balanserad undervisning som stöttar alla 

elevers behov. I arbetet kan det uppstå en rad olika svårigheter och det finns inget givet svar på 

hur dessa bör mötas. Det krävs en enorm lärarkompetens och flexibilitet för att motivera alla 

elever. Undervisningen ska vara balanserad och stötta de elever som har det svårt och dessutom 

utmana de elever som behöver mer, annars finns risk för att eleverna tappar motivationen. 

Resultatet av allt detta handlar om varje lärare är trygg i sin yrkesroll och i sitt arbetssätt, då 

kommer en lyckad läs- och skrivinlärning att ske. Detta kommer att diskuteras vidare i nästa 

del.  
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5. Diskussion 
 

Syftet med denna studie är att se hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i årskurs 1. 

Eftersom att läs- och skrivinlärning är ett brett område ges det i den här studien en översiktlig 

bild av arbetets struktur. När studien nu är genomförd och jag ska knyta ihop de olika delar 

anser jag att undersökningsfrågorna besvarats. I följande del kommer mina resultat att diskute-

ras i relation till tidigare forskning där likheter och skillnader studeras. För att undvika upprep-

ning har jag i diskussion valt att slå samman några av de olika områdena från resultatet då jag 

anser att de går in i varandra.  

I avsnitt två, teorigenomgång och tidigare forskning ges en litteraturöversikt med aktuella fakta 

om läs- och skrivinlärning. Jag är medveten om att jag i avsnitt två delvis behandlar saker som 

inte tas upp i resultatdelen och diskussionen, men eftersom de delarna ändå ger en relevant 

bakgrund till området anser jag att de behöver finnas med. Med hjälp av den bakgrund som ges 

i litteraturgenomgången och de resultat som framkommer genom lärarnas svar vid intervjuerna 

framträder en bild av hur lärare kan arbeta med läs- och skrivinlärning i årskurs 1.  

5.1 Diskussion av lärarnas synsätt på läs- och skrivinlärning i 

årskurs 1  
 

5.1.1 Variation i undervisningen  
 
När det gäller hur lärarna i studien ser på läs- och skrivinundervisning i årskurs 1 så finns en 

samstämmighet om att det är viktigt med variation av undervisningsuppläggen. En varierad 

undervisning kan se ut på många olika sätt och det finns egentligen inget rätt eller fel i hur man 

väljer att undervisa. Lärarna är ense om att variationen är viktigt eftersom alla elever är olika 

och lär sig på olika sätt. Dessa resonemang styrks hos Taube och Alatalo som konstaterar att 

läs- och skrivinlärning är en komplicerad process som kräver omfattande övning. Därför är det 

viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och 

skrivutveckling (Taube, 2013: 72; Alatalo, 2011: 29). I Lgr11 står det att ’’Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga’’ (Skolverket 2017: 9). Mot den bakgrunden att det krävs omfattande övning 
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är det viktigt med variation för att främja elevernas motivation. För att uppnå detta krav är det 

viktigt att lärare bemöter eleverna där de befinner sig i sin språkliga utveckling. Liknande 

resonerar lärarna i min intervjustudie då de anser att det är av stor betydelse att lärare arbetar 

med språkets form och har en språkutvecklande undervisning. En språkutvecklande 

undervisning innebär att man varierar olika uppgifter och material. ’’En varierad undervisning 

innebär att man arbetar med språklekar, Bornholmsmodellen, högläsning, modellera, arbete 

med språkljuden för att automatisera fonem-grafemkopplingen, läsinlärning, lässtrategier, 

ordavkodning och sång’’ (Lärare A).  Min tolkning av detta är att varje lärare bör lägga tid och 

kraft på att försöka bemöta alla elever, istället för att försöka skapa det perfekta upplägget av 

läs- och skrivinlärning. Rent teoretiskt sett påvisar detta exempelvis Vygotskys syn på att barns 

inlärning sker i potentiella utvecklingszoner. Lärarna i studien är medvetna om att eleverna 

befinner sig på olika nivåer och därmed också olika utvecklingszoner. Skolan blir därmed viktig 

där vikten av kommunikation har stor betydelse för att möta och stötta alla elevers individuella 

utveckling och lärande (Säljö, 2014: 119–125; Phillips & Soltis, 2014: 92). Det framkommer i 

studien att lärarna är väl medvetna om detta, men att det samtidigt blir motsägelsefullt eftersom 

det är svårt att uppnå på grund av lärarnas upplevelser av tids- och resursbrist. ’’Man ser 

dagligen många, roliga, och värdefulla saker som man vill använda sig av i sin undervisning, 

men ofta räcker inte tiden till’’ (Lärare D).  

 

5.1.2 På vilket sätt styr Lgr 11 lärares undervisning i svenska?  

I min studie har det framkommit att läroplanen inte ger några tydliga anvisningar om innehållet 

i eller metoderna för vad eleverna ska läsa, skriva och samtala om inom ramen för svenskun-

dervisningen. Liknande resultat framkommer i exempelvis Skoogs undersökning (Skoog, 2012: 

27–28). Detta har medfört att det uppstår en fri tolkning där det är upp till enskilda skolor och 

lärare att hitta arbetssätt som passar dem. Lärarna i min studie argumenterar för att det inte finns 

någon utarbetad metod eller speciellt material som är lämpligt att följa till punkt och pricka i 

undervisningen. Jag anser att ovanstående aspekter är problematisk eftersom undervisningen 

då kommer att skilja sig mellan olika klassrum. Det kräver dessutom en lärarkompetens och 

erfarenhet som ställer stora krav på nyexaminerade lärare. Detta kopplas till Alatalo som redo-

gör för flera olika studier som visar att välutbildade och skickliga lärare kan påverka elevers 
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lärande och utveckling positivt (Alatalo, 2011: 25). Även Hattie nämner att det är lärarens en-

gagemang som påverkar elevernas prestationer allra mest, vilket också visas i hans forsknings-

resultat (Hattie, 2012: 17).  

Trots att läroplanen inte ger några tydliga direktiv på undervisningens innehåll och att lärarna 

rekommenderar en varierad undervisning, har ändå några faktorer om hur man kan arbeta med 

den tidiga läs- och skrivinlärningen i skolan utkristalliserats i min studie. Dessa faktorer är 

bokstavsarbete, metoder i form av Bornholmsmodellen samt ordförståelse och läsinlärning.  

5.2 Diskussion om bokstavsarbete, metoder och övrigt material 
 
Som ovan nämnt finns det några faktorer som visat sig ha en avgörande roll när det kommer 

till den tidiga inlärningen av att läsa och skriva i årskurs 1. I följande avsnitt kommer dessa att 

diskuteras på en mer grundläggande nivå utifrån studiens och forskningens tidigare resultat.  

5.2.1 Bokstavsarbete  

Gemensamt för lärarna i min studie är att de tränar bokstavsinlärning i årskurs 1. Som jag tidi-

gare antytt arbetar lärarna på lite olika sätt men de är eniga om att grunden är att titta på hur 

bokstäverna ser ut, låter och skrivs. Detta menar jag är i linje med Eriksson et al som konstaterar 

att det är förmågan att koppla ihop bokstävernas utseende med språkljud som visat sig vara en 

viktig förutsättning för att elever ska kunna lära sig läsa och skriva (Eriksson et al., 2013: 24). 

Detta påvisar betydelsen av att elever är språkligt medvetna när de börjar sin läs- och skrivpro-

cess. Alatalo redogör för läsforskning som brukar dela in språklig medvetenhet i fem olika ni-

våer: fonologiska, morfologiska syntaktiska, semantiska och pragmatiska nivån. Fonologisk 

medvetenhet handlar om att skapa en förståelse för hur språket kan delas in i ljud, vilket kan 

antydas i detta. I min studie betonar inte lärarna orden språklig medvetenhet och fonologisk 

medvetenhet specifikt, däremot förstår jag, med hjälp av den forskning som tagits fram i avsnitt 

två att det är vad lärarna vill förmedla. Enligt min egen åsikt är detta något som lärarna borde 

bli bättre på, dels för att det uttrycker en proffsigare kompetens men också för att det skulle bli 

enklare att förstå deras val av arbetsprocess då. Fram tills att jag startade denna studie har det 

för mig varit självklart att man lär ut vad bokstäverna heter, men såhär i efterhand känns det 

viktigare att eleverna till att börja med vet hur bokstaven låter än att de kan dennes namn. Det 

har i studien även visat sig att själva arbetet med bokstäverna ser olika ut från lärare till lärare, 
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vilket i sig inte är något anteckningsvärt. Däremot är det intressant att se hur de erfarna lärarna 

i studien arbetar friare, medan de oerfarna gärna håller sig till ett specifikt läromedel. Anled-

ningen bakom detta förklarade lärarna berodde på att det tar mindre tid och är enklast att följa 

ett traditionellt läromedel oavsett vilket ämne läraren undervisar i. Till ett läromedel finns det 

alltid handledningar där det står förslag på vad man kan göra. Av egen erfarenhet anser jag dock 

att det är ganska trist att följa ett läromedel rakt av, speciellt när det gäller läromedel i svenska 

för årskurs 1. Lärarna nämnde i min studie ABC klubben med tillhörande läslära. I den boken 

är det upplagt på samma sätt med alla bokstäver, vilket jag tror kan bli tråkigt för eleverna 

ganska snabbt. Jag är medveten om att det tar tid att hitta material och än svårare att komma på 

eget att använda sig av i sin undervisning. Jag tror ändå att det i längden gynnar både lärare och 

elever då undervisningen blir mer intressant och roligare. Vilket tidigare forskning också visat 

gång på gång är en viktig förutsättning för att en lyckad läs- och skrivinlärning ska ske. Myrberg 

menar att ett av skolans viktigaste uppdrag är att stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva. Att lära sig nya saker ska upplevas både spännande och givande (Myrberg, 2007: 104).  

Faktum är att det sett ur ett sociokulturellt perspektiv också är viktig att inte förlita sig på något 

som alltid varit så. Det handlar om att vi lever i ständig utveckling och det skapas hela tiden 

nya förutsättningar i relation till vad vi lär oss. Det gäller såväl i samhället som i undervisningen 

i skolan. För att en positiv inlärning ska ske menar Säljö att det är viktigt att utnyttja de redskap 

som finns runtomkring oss (Säljö, 2014: 71).   

5.2.2 Bornholmsmodellen  
 

Ytterligare något som framkommit i min studie är att lärarna poängterar betydelsen av att arbeta 

med Bornholmsmodellen i den tidiga skolåldern. Bornholmsmodellen är ett sätt att träna elevers 

språkliga medvetenhet. Dessa förklaringar bekräftas av Tjernberg som menar att det är viktigt 

att skolan erbjuder rikligt med tillfällen till språklekar och andra aktiviteter som utvecklar den 

språkliga medvetenheten hos eleverna (Tjernberg, 2013: 60). Samtliga lärare i studien benäm-

ner denna metod, men endast en av fyra lärare har valt att använda den i årskurs 1. Övriga lärare 

menar att det arbetet ofta sker i förskoleklass. Noterbart är att lärarna i denna studie med andra 

ord skiljer sig från lärarna i Alatalos studie där många av lärarna väljer att repetera Born-

holmsmodellen även i början av årskurs 1 (Alatalo, 2011: 79). Något som kan diskuteras är om 

det egentligen är värt att repetera samma sak med eleverna en gång till? personligen kan jag 
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tycka att det känns tråkigt och enformigt. Samtidigt som det kan vara jättebra att ge eleverna en 

försmak och på så vis introducera dem på ett lustfyllt sätt i lärandet. Om man tittar på studiens 

resultat måste man i denna fråga se till gruppens behov, precis som lärare D argumenterade för 

i studien. Hon förklarade att hennes grupp var svag och att hon behövde fortsätta träna fonolo-

gisk medvetenhet och därför använde hon Bornholmsmodellen även i årskurs 1. Däremot endast 

i fem veckor där hon själv valde ut de övningar som hon ansåg passade bäst i förhållande till 

det som eleverna behövde träna mer på (Lärare D).  
 

5.2.3 Ordförståelse i relation till högläsning  
 

Ytterligare en faktor som lärarna argumenterar för är ordförståelse. Lärarna i studien är eniga 

om att ett utökad ordförråd är viktig för att en elev ska kunna lära sig läsa och skriva. Ordför-

ståelse kan som mycket annat utövas på många olika sätt, i avsnitt två har det framkommit att 

högläsning är ett effektivt redskap för att utveckla elevers ordförråd (Alatalo, 2011: 50). Trots 

det är det bara en av fyra lärare i studiens som nämner det i relation till högläsningens betydelse. 

Med andra ord är lärare B den enda informanten som nämner ordet högläsning där hon förklarar  

att hon tränar elevernas ordförråd genom att stanna upp i texten och diskutera nya ord. Lärare 

B nämner även att hon introducerat strategin läsfixarna i sitt arbete, vilket kan kopplas till Tjern-

berg som hävdar att någon form av undervisningsstrategi är gynnsamt (Tjernberg, 2013: 60). 

Anledningen till att övriga lärare inte poängterar högläsning kan bero på olika orsaker. Av egen 

erfarenhet vet jag att det kan vara lite tabu att prata om högläsning då jag anser att många lärare 

ser det som ett nöje. Många lärare är oroliga för att det ser ut som att eleverna inte lär sig något 

under tiden, utan att det är tidsbesparande aktivitet för lärarna som dessutom inte kräver någon 

form av planering.  

 

5.2.4 Läsinlärning   

Utöver arbetet med bokstäver, Bornholmsmodellen och ordförståelse framkom också arbete 

med läsinlärning i studiens resultat. Läsinlärningen diskuterades främst av lärarna i relation 

med läsläxor.  ABC klubben har genom studien visat sig vara ett givet utgångsmaterial då den 

är uppbyggd utifrån flera olika nivåer och kan därmed användas i individanpassat syfte direkt. 

Något som lärarna argumenterar för som positivt, vilket jag också är samstämmig med. ’’Den 
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magiska kulan är en nivåbok där bokens innehåll anpassas efter elevernas egen nivå direkt’’ 

(Lärare B). Diskussionen om läxor gör mig, precis som lärarna kluven. Jag kan till viss del 

förstå lärare som inte ser läsläxor som något positivt. Jag vet att det finns de elever som tappar 

lusten för läsning när det enbart sker under ’’tvång’’ (läxor). Samtidigt är jag villig att hålla 

med övriga lärares synpunkter. De lärare som menar att vissa barn inte läser självmant. Tyvärr 

gäller det ofta speciellt de eleverna som verkligen behöver, och då är det svårt att säga att läxor 

inte är bra. Ett argument för detta som skulle kunna göra problemet lite enklare är att låta ele-

verna välja en bok själva som de sedan har som läsläxa. Då får barnen vara med och påverka 

sitt eget lärande i förhållande till intresse, samtidigt som de också utvecklar sin kunskap. Alatalo 

lyfter att det mest effektiva sättet att hjälpa elever som är på väg mot läsflyt är undervisning där 

barnen ges rikligt med tid till individuellt läsande (Alatalo, 2011: 47). Lärarna i studien fram-

häver detta till viss del, i och med att de argumenterar som ovan nämnt om läxor. Däremot 

uppmärksammade jag att ingen av lärarna nämner individuellt läsande under skoltid, alltså där 

eleverna själva väljer bok och läser fritt. Anledningen till att lärarna inte gör det kan bero på att 

lärarna tänker utifrån årskurs 1 och därmed att eleverna inte kommit så långt i sin läsinlärning. 

Å andra sidan anser jag att man alltid kan låta eleverna läsa, även om det innebär att de till en 

början bara låtsas läser.  

5.3 Diskussion om övriga delar som är viktiga i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen  
 

Ovan har en diskussion förts gällande olika material och metoder som kan vara användbara i 

undervisningen. I följande del kommer andra viktiga faktorer som visats sig vara grundläggande 

att diskuteras. Med faktorer menar jag begrepp som fonologisk medvetenhet, glädje, repetition, 

uppmuntran och tid.  

5.3.1 Fonologisk medvetenhet  

 

Det råder inga tvivel om att fonologisk medvetenhet är grundläggande för att en lyckad läs- och 

skrivinlärning ska ske, det visar både tidigare forskning och studiens resultat. Samtliga lärare 

förklarar att arbetet med den fonologiska medvetenheten startar tidigt i elevernas yngre åldrar, 

vilket stämmer väl överens med en av de sociokulturella resurserna som Vygotsky förespråkar. 

Vygotsky pratar om samlärande och menar att vi redan från födseln samarbetar och lär oss ihop 
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med personer som finns i vår omgivning (Säljö, 2014: 66). Samlärande har visat sig vara en 

resurs för lärandet, vilket enligt Vygotskys kan ske både i grupp med andra barn eller genom att 

lyssna och ta efter en vuxen. Följden i detta fall blir att elever med hjälp av vägledning från 

någon vuxen lär sig nya saker som de tidigare inte klarat (Säljö, 2012: 194). På samma sätt sker 

den fonologiska utvecklingen. Något som blir motsägelsefullt i studien är att lärarna nämner 

vikten av att eleverna är fonologiskt medvetna när de startar sin läs- och skrivinlärning, men 

det framkommer endast av lärare B att hon testar eleverna på deras kunskaper. Övriga lärare 

nämner inte hur de testar elevernas medvetenhet. Lärarnas argument i studien är att de kan 

observera kunskapen på lektionstid, vilket jag själv har delade meningar om. Om du arbetat 

som lärare i 40 år och är väl insatt i ämnet så kan jag förstå att man kanske kan göra så, men 

som ny i yrket känns det svårare. Kanske kan det vara anledningen till varför lärare B väljer att 

testa eleverna under starten av hösterminen, eftersom hon är relativt ny i verksamheten.  

5.3.2 Glädje och uppmuntran  

Glädje och uppmuntran är två begrepp som visat sig vara betydelsefulla i undervisningen. I 

skolan ska eleverna få möta roliga om omväxlande uppgifter. Enligt lärare A och D är det viktigt 

att man som lärare befinner sig på elevernas nivå och visar glädje och lust. De menar att man 

alltid ska visa att man tror på sina elever. Detta bekräftar Alatalo i sin forskning och menar att 

när eleverna ska lära sig läsa och skriva finns det en särskild del som är av betydelse för inlär-

ningsprocessen, nämligen barnets självbild och självförtroende. Det första skolåret kan därför 

vara avgörande för den fortsatta utvecklingen (Taube, 2013: 72; Alatalo, 2011: 29). En diskuss-

ion som för många är en självklarhet, men som ofta kan glömmas bort i skolans värld. Anled-

ningen till detta kan kopplas samman med vad jag tidigare nämnt, att många lärare i dagens 

skola är stressade. I en stressad miljö är det lätt hänt att man glömmer bort att uppmuntra sina 

elever. Som lärare tänker du på många bra saker, men tyvärr förmedlas de inte alltid. Även 

Hattie menar att en lärare måste kunna integrera med eleverna och motivera dem till sitt eget 

lärande (Hattie, 2012: 63).5.3.3  

5.3.3 Tid och mängdträning  

Ytterligare två begrepp som framförs i min studie är tid och mängdträning, två begrepp som 

enligt mig går in lite i varandra. Jag är medveten om att det inte redogörs för dessa begrepp i 

min litteraturgenomgång men jag har ändå valt att ta upp dom då jag anser att de är viktiga för 
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studiens sammanställda resultat. Tid och mängdträning innebär enligt samtliga lärare att ele-

verna måste få rikliga möjligheter i sitt lärande. Att befästa kunskap tar tid. Att låta eleverna 

träna många gånger har visat sig vara betydelsefullt. Jag har med hjälp av lärarnas synsätt ob-

serverat denna fråga när jag under min nuvarande tid vikarierat, det anser att det är en intressant 

men också svår fråga. Jag förstår att lärare vill hinna göra många saker då det finns otroligt 

mycket material att använda. Detta fastställer lärare D i sin förklaring ’’Som lärare vill man 

hinna göra de och de’’ (Lärare D). Samtidigt som jag tror på det lärarna säger, att stressa elever 

i sitt lärande bidrar inte till något positivt. Istället tror jag att det är viktigt att man tillåter att 

saker får ta tid men även att man som lärare är öppen för att det är olika från elev till elev. En 

del elever lär sig snabbt och för andra går det långsammare. Något som lärare inte nämner men 

som jag anser är en intressant diskussion i förhållande till denna fråga är att det finns elever 

som ena dagen kan, men andra dagen inte kommer ihåg. Med det menar jag inte att eleven 

behöver ha någon form av svårighet, utan snarare att det bekräftar vad lärarna i min studie 

framhäver, att befästa kunskap tar tid.  

När man diskuterar om hur man kan arbeta för att befästa elevers olika kunskaper tänker man 

ofta att man vill ges svar på vad som fungerar bra rent praktiskt. I studien valde jag dock även 

att studera det motsatta, alltså vad som fungerar mindre bra och kan tänkas vara en svårighet i 

dagens arbete. I följande del kommer några av de svårigheter som framkommit i resultatet att 

diskuteras. Det är svårigheter mellan skola och hem, nivåskillnaden i en grupp, stora elevgrup-

per, samt elever med sämre motivation. 

5.4 Diskussion om lärarnas uppfattningar om svårigheter i arbetet  

 
I min studie är lärarna överens om många saker, men när frågan om vilka svårigheter som 

upplevs i arbetet ställdes ändrades min uppfattning en aning. Det har visat sig att det finns en 

mängd olika svårigheter i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen, både väntade men 

också oväntade svar från min egen sida. Jag kommer i följande del inte att diskutera alla men 

välja några som jag anser är viktiga för min studie och dess resultat. 
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5.4.1 Samarbete mellan skola och hem  

 
En svårighet som en av lärarna uttrycker är samarbetet mellan skola och hem. Studien resultat 

visar att det allt mer ofta uppstår en krock mellan lärare och vårdnadshavare. En krock kan 

enligt lärare A bero på olika orsaker men resultatet av krocken blir att det försvårar arbetet för 

såväl lärare som elev. Denna åsikt delar läraren i studien med Taube (2013) och jag håller med. 

En nära och god kontakt med vårdnadshavare bidrar till att lärare lättare kan påverka och 

förändra elevers kunskapsutveckling (Taube, 2013: 115). Följden av dålig samverkan med en 

elevs vårdnadshavare blir enligt mig eleven själv, som hamnar någonstans mitt emellan. Jag ser 

detta som ett stort problem och något som är en stor skräck i mitt kommande yrke. Tyvärr så 

tar många vårdnadshavare idag information som ges som en sorts kritik och helt enkelt på fel 

sätt, samtidigt som jag även kan tänka mig att vissa lärare ibland formulerar sig klumpigt. 

Läraren i studien förklarar att det ibland uppkommer känsliga samtal som lärare måste ta, det 

är en skyldighet vi har i yrket. Taube styrker detta och menar att viktig information om en elev 

ska nå fram till vårdnadshavare så snabbt som möjligt (Taube, 2013: 117). Personligen tror jag 

att det är viktigt att man som lärare är ödmjuk i denna svårighet och alltid försöker mötas så 

nära som möjligt när krockar uppstår.  

5.4.2 Stora elevgrupper och nivåskillnader  

 
En annan svårighet som visat sig är enligt lärare B nivåskillnaden i en grupp, vilket också kan 

kopplas samman med samtliga lärares syn på dagens stora elevgrupper. Stora grupper bidrar till 

stora nivåskillnader. Lärarna förklarar att detta medför ett tungt arbete som tar enormt med tid 

och som ofta leder till känslan av att vara otillräcklig. Diskussionen om att känna sig otillräcklig 

uppkom även när lärare D förklarade vad hon upplever som svårast i arbetet, nämligen elever 

med sämre arbetsminne. Lärare D förklarade då att dessa elever behöver mycket extra stöttning, 

men i dagens klassrum är det svårt att hinna med. Trots att lärarna är överens, och även jag är 

beredd att hålla med så stödjer forskning inte denna syn. I min tidigare litteraturgenomgång i 

avsnitt två har det framkommit att frågan om klasstorlek måste sättas i relation till andra faktorer 

istället för att behandlas som ett enskilt problem. Det som blir intressant här är att olika forskare 

däremot inte är helt överens om vilka faktorer som då bör studeras. Till exempel har det 

framkommit att man vinner mer på att utveckla lärarna professionellt än att reducera 

klasstorlekar (Håkansson & Sundberg, 2012: 96). Även Hattie nämner att lärarens engagemang 
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påverkar elevernas prestationer allra mest. Samtidigt som ytterligare forskare menar att dessa 

åtgärder inte bör ställas emot varandra. Istället borde lärare få hjälp med att utforska 

lärandemöjligheter i små klasser samtidigt som lärare utvecklar sin egen kompetens för att nå 

undervisningsmålen även i större klasser (Håkansson & Sundberg, 2012: 96). Ett stort problem 

som inte kommer att lösas på en dag. Med stöd i resultaten av den här studien och av egen 

erfarenhet håller jag ej med forskningen om att storleken på gruppen inte skulle påverka 

undervisningen. Om man går in i ett klassrum idag ser man stressade lärare, som på ett eller 

annat sätt försöker göra allt de kan för att hinna med alla individer i en grupp. Man ser lärare 

som är medvetna om att vissa uppgifter/material inte passar alla elever men de kan ändå inte 

ändra på situationen på grund av tid och stress i för stora elevgrupper. Faktum är att det ur ett 

teoretiskt perspektiv visat sig att hur vi människor lär måste också sättas i relation till hur vår 

omgivning ser ut, vilka resurser som finns och vilka krav som ställs (Säljö, 2014: 17). Vilket i 

detta sammanhang kan förknippas med för stora elevgrupper i förhållande till för lite resurser 

och för stora krav.  

5.4.3 Elever med sämre motivation  

 
Ytterligare har det visat sig att elever som inte är intresserade också är en svårighet i dagens 

skola, man kan även kalla det sämre motivation. En oväntad svårighet från min sida. Visst har 

jag förstått att det finns elever som inte tycker att allt är superkul, däremot hade jag innan min 

studie genomfördes aldrig förstått att det finns elever som verkligen inte vill lära sig, och att 

detta är en problematik. Jag är enig med Myrberg som menar att ett av skolans viktigaste 

uppdrag är att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva (Myrberg, 2007: 104). För att 

locka elevernas intresse är enligt Myrberg en viktig förutsättning att verksamheten har tillgång 

till spännande material, vilket gäller både inom läsning och skrivning (Myrberg, 2007: 105). 

Denna förklaring menar jag rimmar illa med Lärare C upplevelser i min studie. Hon menar att 

det inte enbart går att förlita sig på spännande material, utan att man själv måste hitta andra 

vägar in i elevens intresse och det är inte alltid så lätt. Detta kopplas till viken av variation i 

undervisningen som tidigare benämnts i avsnitt två. Jag har ingen erfarenhet av detta men kan 

tänka mig att många elever tänker ordet skola med en negativ laddning, där man måste lära sig 

saker och där man inte får bestämma själv vad det är man ska göra. Här har skolan ett problem 

där jag tror att diskussionen om elevernas delaktighet i sina egna studier måste bli mer öppen. 
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5.5 Slutsats   
 

Förmågan att kunna läsa och skriva är oerhört viktigt för att kunna delta i dagens samhälle. Om 

en människa saknar språkliga verktyg blir det lätt att den kan hamna utanför då samhället är 

uppbyggt på att kunna läsa och skriva.  

 

I skolan ställs det stora krav på att lära elever att läsa och skriva. Därför är det enligt mig viktigt 

att eleverna får en god undervisning i läs- och skrivinlärning redan från start. I studien har det 

framkommit att det inte finns något krav på hur undervisningen bör se ut eller vara upplagd. 

Med andra ord visar svaret på mina frågeställningar att läroplanen saknar tydliga direktiv och 

det blir upp till varje lärare att göra en fri tolkning av innehållet. Detta medför utifrån studiens 

resultat att undervisningen kan se olika ut, varje lärare måste hitta ett eget arbetssätt som passar. 

Något som utifrån studien visat sig vara viktigt är att arbeta mycket med variation, annars finns 

risken att undervisningen upplevs som tråkig. Ett sätt kan då vara att försöka arbeta utifrån 

elevernas intressen då det gör undervisningen roligare och mer motiverande. I ett klassrum finns 

många elever som alla är olika varandra, både på en personlig men också kunskapsmässig nivå. 

Detta medför att alla tycker olika saker är roliga och lär sig på olika sätt, en blandning av olika 

material är då av stor betydelse. Pedagogiskt material blandat med sång, lek, teater och andra 

praktiska övningar har visat sig vara bra. Man måste alltid individanpassa utifrån elevernas 

behov, vilket gäller för såväl starka som svagare. För att lyckas med det som ovan nämnts krävs 

det en lärarkompetens som klarar av att bemöta eleverna där de befinner sig i sin språkliga 

utveckling.  

 
Jag anser att studien besvarat forskningsfrågorna där tips och idéer för hur man kan arbeta 

med läs- och skrivinlärning i årskurs 1 framkommit, vilket också varit mitt syfte från första 

början. Som vidare forskning skulle jag vilja utveckla min studie genom att studera skillnaden 

mellan analog och digital undervisning samt hur en nybliven examinerad lärares undervisning 

kan se ut i förhållande till en lärare med lång yrkeserfarenhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Informationsbrev  

Hej!   

Mitt namn är Elin Englöw och jag läser sista terminen på grundskolelärarprogrammet, fk-3 på 

Karlstad Universitet vilket innebär att jag just nu skriver mitt examensarbete i ämnet svenska. 

Syftet med min studie är att belysa hur verksamma lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i 

årskurs 1. För mig skulle det vara värdefullt med din medverkan i en intervju. Genom att svara 

på detta mail ger du ditt samtycke till att delta.  

I min undersökning har jag valt att använda mig av intervjuer där jag som forskare ställer olika 

frågor till dig som lärare. Det kommer att vara öppna frågor där inga svar är rätt eller fel. Det 

är vanligt att följdfrågor ställs. Ett tips från mig är att du redan nu börjar änka på fem saker som 

du anser är det viktigaste när det gäller det tidiga arbetet med läs- och skrivinlärning. Totalt 

kommer intervjun att ta ca 30 minuter. Noterbart är att samtalet kommer att spelas in, detta på 

grund av att jag ska kunna koncentrera mig och hålla fokus under intervjun.  

Information om undersökningen: En kvalitativ studie om lärares arbete med läs- och 

skrivinlärning i årskurs 1. Självständigt arbete på avancerad nivå, 30 högskolepoäng, Karlstad 

universitet.  

Ändamål med behandling av personuppgifter: Undersökningen kommer inte använda sig av 

personuppgifter. De uppgifter som du lämnar kommer behandlas utifrån ditt godkännande av 

samtycke som du måste skriva på för att intervjun ska kunna genomföras. Deltagandet i studien 

är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan att ange orsak. 

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

av dem. Den information som delges kommer raderas i samband med uppsatsens godkännande. 

Personuppgiftsansvarig: Enligt dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection 

Regulation) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
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behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att 

invända mot behandling av personuppgifter. Det kommer även finnas en möjlighet att inge 

klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se.   

Kontaktuppgifter:  

Handledare: Annelie Johansson Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen 
för språk, litteratur och interkultur. Svenska språket  

Student: Elin Englöw, Lärarstudent, Grundlärarprogrammet fk-3 Karlstad universitet 

Email: Elin_englow@hotmail.com  

Telefon: 070-655 37 33 
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Bilaga 2  
 

Frågeformulär av intervjufrågor 

1.   Hur arbetar du med läs- och skrivinlärning i årskurs 1? 

2.   Kan du nämna fem saker som du anser är absolut viktigast när det gäller arbetet med 

tidig läs- och skrivinlärning? 

3.   På vilket sätt ser du att Lgr 11 stödjer ditt val av undervisning? 

4.   På vilket sätt ser du att din undervisning i läs och skrivinlärning tar hänsyn till ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande?  

5.   Vilka svårigheter upplever du i arbetet med läs- och skrivinlärning?  

6.   Hur möts de svårigheter som uppstår i arbetet med läs- och skrivinlärning? 

 


