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Abstract 
In this study you can participate researchers like Lundberg & Herrlin (2004) and Svenssons 

(2009) vision about early literacy. This study is about children´s early literacy skills in 

compulsory schools earlier years. The study is first about teachers work with children´s earlier 

literacy. The purpose of this study is to examine how pre- school and compulsory school 

teachers describe their way of working with literacy teaching.  

 

In the study researchers vision about earlier literacy becomes visible, the study bring up the 

most important parts of literacy to promote a good development. For a good development 

linguistic awareness like phonological is important. Researchers also bring literature up as an 

important factor, they also recommend reading every day. Reading becomes most valuable 

when text and images are discussed which lead the children to a deeper understanding of the 

text and it´s message. In the end of the study the result will become clear. The result is from 

interviews of two teachers, one preschool teacher and one compulsory school teacher. The 

two teachers inform their work in helping children literacy. The interviews bring up different 

types of method and material that the two teachers are using in their teaching. The teachers 

also bring up the importance of literature, different tests and documentation that they are 

using, their vision about the environment around the children, the importance of making a 

playful, inspiring and interesting teaching, linguistic awareness and letter knowledge.  

 

Keywords: teaching methods, preschool, development, early childhood education and 

reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
I denna uppsats kan man kortfattat ta del av hur forskare som bland annat Lundberg & Herrlin 

(2004) och Svensson (2009) ser på barns läs- och skrivutveckling och hur den kan se ut. 

Undersökningen riktar sig främst mot pedagogers arbete med barns läs- och skrivutveckling i 

grundskolans tidigare skolår. Av litteraturen framgår vad forskare anser vara viktigt för att 

barn ska få en god läs- och skrivutveckling, samt hur pedagoger kan arbeta för att intressera, 

engagera och främja dessa utvecklingsområden. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

lärare beskriver sitt arbete med läs- och skrivlärande. 

 

Forskare anser att den språkliga medvetenheten som innefattar fonologisk medvetenhet, 

morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet samt pragmatisk 

medvetenhet är väldigt viktig för barns läs- och skrivutveckling. För att ett barn ska lära sig 

att läsa och skriva måste de ha en god språklig medvetenhet då de olika stadierna tillsammans 

bildar en fungerande helhet. Forskare tar även upp litteratur av olika slag som en bidragande 

del för att främja barns läs- och skrivutveckling. Forskare förespråkar högläsning och tyst 

läsning som bör förekomma varje dag, även bearbetning av litteratur är väldigt viktigt för att 

skapa en fördjupande förståelse av text och bild.  

 

I uppsatsen kan man ta del av forskningens resultat som innefattar två intervjuer med två 

pedagoger, en förskollärare samt en grundskollärare som delger sitt sätt att arbeta med barns 

läs- och skrivutveckling. I intervjuerna framkommer olika metoder och material som 

pedagogerna använder sig av i sin undervisning. De berättar om vikten av högläsning, tyst 

läsning och bearbetning av litteratur, vilka tester som görs och hur de arbetar med 

dokumentation, deras syn på miljön, att lära in lekfullt, inspirera och intressera samt den 

språkliga medvetenheten och bokstavskännedom tydliggörs.  

 

Nyckelord: undervisningsmetoder, förskola, utveckling, tidig undervisning och läsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Ett stort tack till min handledare som har hjälpt mig, stöttat mig, läst och gett kommentarer på 

undersökningen samt alltid varit tillgänglig för de frågor jag haft. Jag vill även rikta ett stort 

tack till de pedagoger som ville medverka i min undersökning. Utan deras medverkan hade 

jag inte fått svar på mitt intresse område. 

 

Jag vill även tacka övriga som har stöttat mig, läst och gett kommentarer på arbetet. Detta har 

gjort arbetet till en bättre och tydligare helhet för att alla ska kunna läsa och förstå dess 

innehåll. 
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Bakgrund 

Det som ligger till grund för denna undersökning är att jag tidigare har undersökt hur barns 

läs- och skrivutveckling kan se ut i grundskolans tidigare år. Nu vill jag med denna 

undersökning ta reda på pedagogers sätt att främja och utveckla läs- och skrivlärande hos barn 

i grundskolans tidigare år. Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur lärare beskriver 

sitt arbete med läs- och skrivlärande. Barnens läs- och skrivutveckling är skolans viktigaste 

uppdrag, eftersom man alltid är beroende av att kunna läsa och skriva för att bli förstådd men 

även för att förstå vårt tal- samt skriftspråk. Detta är ett måste för att klara sig i vårt nutida 

samhälle som praktiskt taget är uppbyggt enbart på detta. Barnen kommer hela tiden i kontakt 

med talat samt skriftspråk överallt, miljön runt om oss är fullt av meddelanden. Läs- och 

skrivutvecklingen är en grundkunskap som barnen måste klara av för att kunna ta del och 

utvecklas i alla skolans ämnen. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 94, 

Skolverket, s. 4). 

Den språkliga medvetenheten är viktig för att kunna läsa och skriva. För att ett barn ska lära 

sig att läsa och skriva är det av stor vikt att det har utvecklade kunskaper inom de olika 

områdena (fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet) för 

den språkliga medvetenheten, eftersom detta utgör en helhet som barnen använder sig av när 

de läser och skriver. Barn har en naturlig nyfikenhet för skriftspråket och detta kan stimuleras 

genom att samtala och diskutera texters innehåll och syfte. En läs- och skrivutveckling är 

individuell och alla barn tar olika lång tid på sig att ta sig genom de olika stadierna (Svensson, 

2009). För en lyckad läs- och skrivinlärning är det viktigt enligt Svensson(2009) att barnen 

har en god språklig medvetenhet, där barnet snappar upp och funderar över språkets struktur. 

Ett barn som är språkligt medvetet lägger märke till hur något sägs och skrivs. Den språkliga 

medvetenheten kan delas upp i fem olika stadier: 

 Fonologisk medvetenhet- barnet är medvetet om språkljuden. För att stimulera den 

fonologiska medvetenheten kan man använda sig av olika språklekar som att till 

exempel rimma, identifiera ljud i ord, lägga till/ta bort/byta ut fonem i ord. Kunskap 

om ords betydelse och vad ordet symboliserar som till exempel tåg- tändsticksask. 

 Morfologisk medvetenhet- barnet känner till orddelar, ord och hur de kan förändras. 

Den morfologiska medvetenheten har en påverkan på läsinlärningen eftersom den har 

en betydelse för avkodningen. Ett morfologiskt medvetet barn kan läsa av ords 

förstavelse och ändelse för att sedan avkoda hela ordet, barnet behöver alltså inte ljuda 

sig igenom alla språkljud som bildats till ett ord. Genom den morfologiska 

medvetenheten får barnet ett flyt i läsningen. För att stimulera den morfologiska 

medvetenheten är språklekar av olika slag bra träning till exempel identifiera ljud i ord 

och satser, sammansatta ord (jord-gubbe= jordgubbe), vända och vrida ord och se vad 

det bildas för ord då (jordgubbe-gubbejord).  
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 Syntaktisk medvetenhet- barnet är medvetet om hur fraser och satser byggs upp. 

Barnet är här medvetet om hur man pratar eller ska prata. T.ex. ”Jordgubben är rött”, 

”Jordgubben är röd”. För att stimulera den syntaktiska medvetenheten är språklekar 

bra, som till exempel att medvetet bryta och tänja språkreglerna ”Hon älskar sina 

klänning”. 

 Semantisk medvetenhet- barnet är medvetet om ords satser och betydelse. Barnet är 

här medvetet om språkets betydelse, till exempel om två meningar betyder det samma 

fast de inte är likadant skrivna. T.ex. ”Jordgubbar är röda” ”Jordgubbens färg är 

röd”. Genom att diskutera och prata om ords betydelse stimulerar man den semantiska 

medvetenheten. 

 Pragmatisk medvetenhet- barnet är medvetet om hur språket används i olika 

situationer så som språkregler och turtagning. Detta kan tränas genom att barnen får ta 

del av språket genom att få prata, diskutera och fundera över språkets innehåll 

tillsammans med andra (Svensson, 2009). 

 

Detta är delar ur en intervju som jag tidigare har gjort med en förskollärare då jag undersökte 

hur barns läs- och skrivutveckling kan se ut samt pedagogens arbete med just barns läs- och 

skrivutveckling. Genom den undersökningen väcktes mitt intresse och där igenom mitt syfte 

till denna undersökning, därför har jag valt att ta med delar ur denna intervju i bakgrunden.  

 

I förskoleklassen arbetar de mycket utifrån Bornholmsmodellen då de inspireras av att 

lärandet sker genom olika slags lekar och språkljud. Förskolläraren tar upp vikten av läsning, 

att barnen kommer i kontakt med läsning av olika slag så som tyst och högläsning, det är även 

vikigt att det finns litterära förebilder. Högläsning förekommer varje dag då de läser olika 

slags böcker och inom olika genrer. Detta är tillfällen då både pedagogen och barnen pratar 

och diskuterar böckerna, vad boken handlade om, hur en bok/berättelse börjar/slutar, vilka 

karaktärer fanns med i boken o.s.v. För att inspirera och engagera barnen får de ta med sig sin 

favoritbok som pedagogen sedan läser upp för de andra, därefter får barnet skriva en liten 

”bokrecension” om vad boken hette och vad den handlade om. Detta bidrar till boktips och 

intresse för böckerna för de andra eleverna. Varje termin gör alla skolområden i kommunen 

ett test som vänder sig till förskoleklassen. På hösten görs ett test som heter ”Ordlek” som 

innefattar olika språkljud, t.ex. att höra var i ett ord en specifik bokstav finns, eller att kunna 

avgöra vilket ord som är längst (tåg-tändsticksask), dessa test görs individuellt. På våren görs 

ett test som heter ”Fonolek” där eleverna ska kunna koppla ihop ljud, bild och text, även detta 

görs individuellt. Genom testerna kan man få fram vad en elev har svårigheter med och vilken 

träning och stöd som behövs. 

 

Utifrån litteratur och tidigare forskning kan man se att ovanstående arbetsmetoder som 

framkom under intervjun stämmer överens med det som forskare förespråkar och anser är 

viktigt för barns läs- och skrivutveckling. Exempel på paralleller och slutsatser som man kan 

dra utifrån intervjun och arbetsmetoder är hur viktigt det är med att stimulera och engagera 

barnen samt bearbeta litteratur av olika slag vid till exempel högläsning, även högläsningens 

betydelse.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med läs- och 

skrivlärande. 

 

 

Frågeställningar 

 

 Hur kan pedagogernas arbete med läs- och skrivlärande se ut i skolan? 

 

 Vad anser pedagogerna att de gör för att skapa motivation och intresse hos eleverna 

för läsning och skrivning? 

 

Tidigare forskning 

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn läsa, vårt skriftspråk är idag större än 

någonsin och spelar en väldigt viktig roll i barnens kommande arbetsliv och samhällsliv 

(Lundberg, 2006).  

 

Redan tidigt i barns läs- och skrivkunnighet fodras en kunskap om bokstäver, bokstävernas 

namn, form och fonem för att kunna läsa och skriva. Barnens tidiga kunskaper om 

bokstävernas namn och fonem har en påverkan på deras kommande läs- och skrivutveckling.  

Bokstavsnamn och fonemkunskaper krävs för en följande individuell läs- och skrivutveckling 

för alla barn som är viktigt för bland annat den fonologiska medvetenheten samt det talade 

språket. Barn som redan tidigt visar sig ha svårigheter med att lära sig bokstäver, och 

bokstävernas fonem har i stor utsträckning oftast svårigheter i den kommande läsinlärningen. 

Detta leder till att dessa barn kommer efter i sin utveckling. Bokstavskännedom har därför 

blivit en väldigt viktig del för de yngre barnen. Under förskoletiden förväntas eleverna 

utveckla kunskaper om alfabetet, bokstävernas namn och fonem. De ska alltså ha utvecklat 

baskunskaper. Effekter på barnens kunskapsutveckling angående bokstavskännedom sågs 

bland annat på skillnader på barnens ålder och etnicitet. Specifik undervisning om 

bokstavsskicklighet kan vara viktig för att främja den fortsatta utvecklingen. För att skapa en 

god utveckling föreslås en samverkan av fonologisk medvetenhet samt bokstavskännedom, 

detta ska vara betydelseväckande. Detta är ett resultat som framkommit genom en studie som 

gjorts av ”National Early Literacy Panel” som har valt ut olika studier för att analysera 

bokstavkännedom (Piasta & Wagner, 2010). 

 

I boken God läsutveckling skriver Lundberg & Herrlin (2004) att det är viktigt som pedagog 

att ha kontroll på vart eleverna ligger i sin läsutveckling. Lundberg & Herrlin (2004) har 

arbetat fram ett material som pedagoger enkelt kan använda sig av, som övergripande handlar 

om att kunna följa elevers steg i utvecklingen och hålla koll på vilket steg den enskilda eleven 
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är på nu och om eleven har hoppat över något steg. Kanske är det så att eleven behöver gå 

tillbaka och repetera något steg. Detta är ett material som finns i boken ”God läsutveckling” 

som har arbetats fram genom Lundberg & Herrlin (2004). Läsutvecklingen bygger på olika 

dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och 

läsintresse. Dessa dimensioner tar sig eleverna olika fort igenom, vissa dimensioner kan gå 

fortare än den andra, medan en dimension kanske tar lite extra energi att ta sig igenom. Detta 

är absolut individuellt och alla elever följer inte samma utvecklingsförlopp. När man som 

pedagog gör en kartläggning på en elevs läsutveckling utgår man från de observationer som 

man har gjort på eleven. Man kan även med hjälp av olika test se hur den stora elevgruppen 

ligger i läsutvecklingen, och därmed läsa ut hur den enskilda eleven ligger i sin utveckling 

gentemot sina andra klasskamrater och andra elever i deras ålder. Med hjälp av detta 

kartläggningsmaterial får pedagogen enligt Lundberg & Herrlin (2004) möjlighet att fortsätta 

sin planering av pedagogiska insatser och åtgärder som kan behövas. Kartläggningen kan 

även användas som ett underlag för att visa eleven själv hur den ligger till i sin utveckling. 

Lundberg & Herrlin (2004) skriver att kartläggningen fungerar även utmärkt som ett underlag 

på utvecklingssamtal och i föräldrakontakten. Lundberg & Herrlin (2004) påstår att genom 

kartläggningen kan föräldrarna enkelt kan se vart deras barn ligger i utvecklingen och om de 

på något sätt kan hjälpa till att främja deras utveckling i hemmet. Eleven har även ett eget 

kartläggningsunderlag som ser precis ut som pedagogens fast med enklare formuleringar, 

detta fylls i tillsammans av eleven och pedagogen. Lundberg & Herrlin (2004) anser att i de 

första skolåren bör kartläggningen göras varje månad och kan därmed trappas ner då eleven är 

runt skolår 3. Genom kartläggningen kan eleverna själva se att de utvecklas och blir bättre och 

bättre. 

 

Som pedagog kan man hjälpa elevernas kommande utveckling i läsning och skrivning. Detta 

genom att redan i tidig ålder börja arbeta med att stimulera barnens fonologiska medvetenhet 

med hjälp av språkliga lekar, rim och ramsor. Genom att på ett mer lekfullt sätt arbeta med 

rim och ramsor kan barnen sakta men säkert upptäcka hur vårt språk är uppbyggt (Taube, 

2000). I boken Läsundervisning skriver Frost (2002) att det finns ett samband mellan att barn 

som redan i tidig ålder får ta del av rim, ramsor och sånger, detta främjar barnen i senare ålder 

att lära sig läsa (Frost,2002).  Läsning kräver en utveckling med ökande kontroll på språklig 

struktur. Läsning och fonologisk medvetenhet hänger ihop och utvecklas hela tiden under 

barnens skolgång. En stark fonologisk medvetenhet leder till en bra läsning samt en fortsatt 

lyckad läsutveckling (Schull & Bianco, 2008). 

Fonologisk medvetenhet, ordavkodningen, flyt i läsning och läsintresse 

Detta är utifrån Lundbergs & Herrlins (2004) teorier om hur den fonologiska medvetenheten 

byggs upp. 

 

 För att utveckla fonologisk medvetenhet arbetar man utifrån 10 olika stadier som den 

fonologiska medvetenheten är uppbyggd av:  

- Kan höra rim och kan själv rimma 

Detta kan övas genom att hitta på egna rim, utvecklas även genom att höra rim, att 

höra att ord kan rimma med varandra. Till exempel apa-rapa-gapa och så vidare.  
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- Kan markera antal stavelser i ord 

Ett sätt är att klappa stavelser i ord, klappa till exempel stavelser i elevernas namn, 

Ce-ci-li-a. För att utveckla övningen kan andra ord användas som innehåller mer 

eller mindre stavelser, jord-gubb-e, älg och så vidare. 

- Identifierar första ljudet i enkla talade ord 

Hur låter det första ljudet i namnet Cecilia? CCecilia. Genom att använda sig av 

redan kända ord blir övningen lättare. Det kan till exempel vara namn, djur, eller 

andra föremål i elevernas omgivning. 

- Identifiera samma ljud i olika ord 

Att lyssna efter ett specifikt ljud i ord. Var i ordet hörs ljudet t, i början, mitten 

eller sist i ordet: tratt, titta, äta. Detta kan även tränas genom att para ihop ord som 

börjar eller slutar med samma ljud till exempel sött-rött. 

- Ljudar samman tre språkljud- syntes 

Genom att ljuda ord med en sekunds mellanrum mellan ljuden tränas eleverna på 

att lyssna på olika ljud, för att därefter kunna berätta vilket ord pedagogen syftade 

på, C-e-c-i-l-i-a. Att ljuda samman tre språkljud är för att utveckla elevernas 

förståelse för att ett ord innehåller flera olika språkljud, man kan därför börja med 

att använda kortare ord som till exempel s-o-l, b-i-l. De olika språkljuden bildar en 

helhet som resulterar i ett ord. 

- Dela upp ord i språkljud- analys 

Detta är en liknande övning som ovan, istället för att se att de olika språkljuden 

bildar ett ord, tränas istället att ett ord innehåller olika språkljud. Övningen går ut 

på att bearbeta ett ord, att öva på att dela upp ordet i dess olika språkljud. Till 

exempel ordet hus ser ut så här när ordet har analyserats h-u-s. 

- Klarar enkel fonemsubtraktion 

Med fonemsubtraktion menas att man utgår från ett ord för att sedan ta bort ett 

fonem, till exempel ordet ros=ro om fonemet s tas bort. Detta är ett sätt att laborera 

och upptäcka hur ord kan ändra betydelse genom att ett fonem tas bort. 

- Klarar enkel fonemaddition 

Detta är samma typ av övning som ovanstående, fast i denna övning lägger man 

till ett fonem istället för att ta bort ett. Till exempel, vad blir det för ord om jag 

lägger till t till å= tå. 

- Klarar fonembyte 

Med fonembyte menas att man utgår från ett ord som man sedan laborerar med på 

olika sätt som till exempel ordet bil. Genom att byta ut fonemet b och istället 

ersätter ordet med fonemet p, det nya ordet blir då pil.  

- Bildar ord med givet begynnelseljud 

Genom att begränsa ord med olika begynnelseord, vilket menas att orden ska börja 

på en viss bokstav. Det kan till en början vara ord som tränas för att sedan 

utvecklas till meningar, till exempel ”Malins mamma matar mig med massa mat, 

makaroner, melon, mandarin, mango med mera” (Lundberg & Herrlin, 2004). 
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 Ordavkodning 

Genom att sätta upp lappar som det till exempel står bok, stol, bord och namnskyltar 

med mera lär sig eleven att tyda dessa genom omgivningen. Så småningom kommer 

eleven i kontakt med fler ord som de tolkar, tar in och memorerar. Genom att ha 

synliga ordbilder i elevens miljö samt genom att bearbeta ord utvecklas elevens 

ordförråd. Genom ett ökat ordförråd som innehåller olika former av ordbilder kan 

eleven koda av ett ord, det vill säga eleven behöver inte ljuda sig fram genom varje 

fonem som ordet är uppbyggt av utan läser av ordet som en ordbild, eleven känner 

alltså igen ordet sedan tidigare och behöver därför inte lägga ner så mycket energi på 

ljudandet. Bearbetning av ord kan vara att skriva ner olika ord på tavlan för att sedan 

diskutera och prata om dem, dess betydelse och vilka fonem som bygger upp orden. 

Detta för att eleverna ska skapa en förståelse för att ord kan börja och, eller sluta på 

samma bokstäver fast de har inte samma betydelse. I texter finns det oftast ord som 

återkommer, i till exempel form av olika småord som att, hit, dit, han, hon, en och ett 

och så vidare, detta är bra ordbilder för att skapa ett flyt i läsningen.  Upptäck, 

intressera och uppmärksamma är några nyckelord som kan tänkas användas i 

undervisningen. För att se om eleverna har en utvecklad ordavkodning kan man 

genom nonsensord upptäcka elevens utveckling. I ordavkodning använder sig eleven 

oftast av ordbilder, vilket eleven inte har då det gäller nonsensord (Lundberg & 

Herrlin, 2004). 

 

 Flytande läsning 

Genom att arbeta med att upprepa och bearbeta texter tillsammans med eleverna 

uppnås en flytande läsning, denna metod används för att skapa en säkerhet för 

eleverna. När eleverna känner sig säkra på texten får de själv läsa texten på egen hand 

för att öva upp deras flyt och säkerhet. Eleven kommer så småningom att upptäcka att 

läsningen går bättre och bättre. Innan läsningen bearbetas text och bild genom 

diskussioner, vad tror de att boken handlar om? Detta görs för att aktivera elevernas 

förståelse. För att få flyt i läsningen används texter som är välarbetad och som 

eleverna känner sig säkra på. Att ha ett flyt i läsningen är viktigt för att skapa 

uppfattningar om vad texten handlar om, utan flyt blir texten bara en text utan 

betydelse, en tråkig text som enbart handlar om att ta sig genom alla ord (Lundberg & 

Herrlin, 2004) 

 

 Läsförståelse 

För att träna elevernas läsförståelse föreslår Lundberg & Herrlin (2004) till exempel 

”Veckans ord” som en bidragande del. Varje vecka tränas nya ord som eleven samlar 

på sig i sitt ordförråd, vilket hjälper eleven i sin läsning. Det är viktigt att prata och 

diskutera varje ords betydelse så att eleverna vet vad ordet står för. Samtala om texter, 

vad handlar texten om, vad är det som händer i texten. Genom att samtala om texten 

får läraren eleverna att tänka tillbaka på textens innehåll, hur var det egentligen? Vilka 

var huvudhändelserna i berättelsen? Vem/vilka är huvudpersoner? Varför gör de si 

eller så? Prata och diskutera ord som finns i en text eller vad det finns för olika 

föremål och ord på en bild, så att eleverna känner att de förstår vad de innebär och 



- 7 - 
 

betyder. Genom att eleverna inte förstår alla ord i en text kan det medföra att texten får 

en helt annan innebörd. Genom att lära ut olika lässtrategier som till exempel att backa 

tillbaka i texten och läsa om så att de förstår vad som står skrivet, att titta på 

tillhörande bilder för att förstå sammanhanget och så vidare kan vara till hjälp för 

eleven i sin läsning. Som pedagog är det viktigt att lägga fokus på att samtala innan 

man börjar arbeta med texten, att prata om texten under läsningen och efter läsningen 

är viktiga delmoment i en läsundervisning. Genom att eleverna får tänka tillbaka och 

svara på frågor som pedagogen ställer som kanske inte finns direkt skrivna i texten 

medför att eleverna måste gå till sig själva och tänka efter vad de byggde upp för 

förväntningar utifrån sina tidigare erfarenheter (Lundberg & Herrlin, 2004). 

 

 Läsintresse 

För att skapa ett läsintresse är det viktigt att eleverna får upptäcka läsglädje, att möta 

en fantasivärld, uppleva spänning och äventyr för att eleven ska fortsätta med sin 

läsning och utvecklas. Som pedagog kan man hjälpa eleverna och stimulera dem 

genom att använda sig av böcker som är rätt för just de eleverna, att hjälpa sina elever 

att hitta något som intresserar, lockar och engagerar dem. Att prata och diskutera 

böckernas innehåll är att ge eleverna en introduktion till böckernas innehåll, detta ska 

göra eleverna nyfikna (Lundberg & Herrlin, 2004).  

 

Förslag på pedagogens arbete med barns/elevers skrivutveckling 

I boken God skrivutveckling skriver Lundberg (2008) att skrivutvecklingen är precis som 

läsutvecklingen, den har olika dimensioner som eleverna ska ta sig igenom. De olika 

dimensionerna i skrivutvecklingen är stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell 

skrivning, skapande skrivning, intresse och motivation.  

 

- Stavning, man måste kunna forma de olika bokstäverna, få bokstäverna på rätt 

plats och följa de svenska stavningsreglerna. 

- Meningsbyggnad och textform, förmåga att kunna formulera satser, meningar, 

stycken och texter.  

- Funktionell skrivning, med det menas att man skriver för olika anledningar, till 

exempel till sig själv- dagbok, eller för att kommunicera med andra, hälsningar 

med mera.  

- Skapande skrivning, innebär att man kan skriva mer inlevelsefullt, till exempel 

mer händelserika, fantasifulla och känslosamma texter. 

- Intresse och motivation, det måste finnas ett intresse och en motivation att vilja 

lära sig skriva och utvecklas (Lundberg, 2008).  

 

Skrivutveckling sker i samband med läsutvecklingen, när barnet knäcker den alfabetiska 

koden och kan läsa ut ord. Barnet har då fått en större förståelse för att ord kan delas upp i 

mindre beståndsdelar, fonem- bokstavsljud (Lundberg, 2008). Genom att låta eleverna skriva 

av ord, får de träna på hur de orden stavas. Muskelrörelserna som används vid handskrivning 

hjälper till att minnas bokstävernas form. Genom att eleverna får titta på varje bokstav var för 
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sig i ett ord kan de memorera hur den ser ut, istället för att få bokstäverna upplästa. Det är 

viktigt att eleverna får utveckla sin finmotorik som utvecklas med hjälp av att de håller i 

pennan när de skriver. Att arbeta med olika sinnen främjar skrivutvecklingen, detta hjälper 

eleverna att lättare ta till sig skriftspråket. Man kan till exempel: 

- Klippa ut bokstäver i sandpapper så att eleverna får se och känna på bokstaven 

samtidigt. 

- Forma bokstäver i sand 

- Arbeta med vattenfärg och skapa stora bokstäver 

- Träna handrörelser i luften, till exempel forma de olika bokstäverna (Lundberg, 

2008). 

 

Detta arbetssätt resulterar i att eleverna får se, känna och uppfatta sina egna muskelrörelser 

som sker i fingrar, händer och armar. Att diskutera skriftens betydelse är viktigt för att 

eleverna ska förstå vikten av att skriva tydligt så att alla förstår och att det är viktigt att kunna 

skriva för att kunna uttrycka sig och sina känslor. För att utveckla skrivutvecklingen kan 

övningar som, träna på att skriva meningar, träna meningsbyggnad, träna olika slags sätt att 

skriva så som befallningar, påståenden, frågor, och utrop vara en bit på vägen. Genom att ge 

eleverna exempel på meningar som de ska hitta på en början eller ett slut på utvecklar de 

meningsbyggnad, till exempel ”min bror blev rasande…” kan då bli ”Min bror blev rasande 

när jag råkade putta till honom”. Genom att eleverna får träna på att böja ord rätt och att träna 

grammatik blir de bättre skrivare, till exempel ”Igår hoppar jag studsmatta- Igår hoppade jag 

studsmatta”. Träna på att tillsammans skriva och komma på berättelser, att lägga till och ta 

bort fakta, ändra formuleringar, stor bokstav, frågetecken, utropstecken, prata och diskutera 

tillsammans om texten och dess upplägg (Lundberg, 2008). 

 

Att skriva innebär att man måste kunna koppla samman fonem med rätt grafem, vilket menas 

att eleven måste ha kunskap att koppla ihop rätt bokstavsljud till rätt bokstav (Fridolfsson, 

2008).  Schull & Bianco (2008) tar bland annat upp att skriftspråket innebär utmaningar för de 

yngre barnen som precis lärt sig att läsa, då de måste uppmärksamma skillnaden på syntax, 

det vill säga regler för hur språket är uppbyggt, ord, meningar och satser (Schull & Bianco, 

2008). I arbete med skrivutveckling är det viktigt enligt Fridolfsson (2008) att ha mål med de 

övningar som arbetas med, det kan till exempel vara att stärka och utveckla de grundläggande 

basfärdigheterna som grammatiska formuleringar, bokstavsform, meningsbyggnad och 

stavning. Att skriva ställer krav på långtidsminnet som innehåller kunskaper om hur ord och 

bokstäver ser ut, även hur man ska gå tillväga när man skriver. Fridolfsson (2008) anser att 

pedagogen ska lära eleverna att man skriver med mellanrum mellan orden, hur bokstäverna 

ser ut, formas och låter. För att eleven ska kunna skriva är det viktigt att barnet har kommit så 

långt i utvecklingen att de vet var bokstäverna ska placeras på pappersarket, att de kan 

läsriktningen, att de har en utvecklad finmotorik för att kunna hålla i pennan, kunna koppla 

ljud till bokstav, bokstavsform, punkt och mellanrum med mera. Fridolfsson (2008) skriver att 

det är viktigt att pedagogen visar hur bokstäverna ser ut, hur den formas samt hur den låter, 

detta för att eleven ska ta in kunskaperna visuellt och auditivt. Först då eleven har lärt sig de 

första bokstäverna, hur de ser ut, låter och formas kan skrivinlärningen börja. Genom att 
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eleven ljudar samtidigt som de skriver hör barnet, samt känner hur talorganen formar ljudet, 

detta leder till att fonem och grafem stärks (Fridolfsson, 2008). 

Högläsningens betydelse kopplat till barns läs- och skrivutveckling 

Frost (2002) tar upp högläsning som viktigt för barns språkutveckling. Vid högläsning lär sig 

barnet olika språkliga begrepp genom att lyssna. På så vis kommer barnet i kontakt med olika 

språkliga sammanhang och börjar då vänja sig vid skriftspråket. Högläsning är något som har 

betydelse redan när barnen är små, då deras uppmärksamhet fångas av bilderböcker för att 

sedan utvecklas till mer textböcker. Högläsning bör ske i sociala sammanhang där vuxen och 

barn ingår i ett samspel med varandra, där de samtalar om texten, bilderna och handlingen.  

 

Genom den sociala miljö som barnet vistas i matas det hela tiden med det skrivna samt det 

talade språket via media, tidningar, skyltar, kom-i-håg-lappar, scheman, recept med mera. 

Både i hemmiljö och annan miljö utvecklas deras språkliga medvetenhet. Detta gör att barnet 

blir intresserat och skapar en vilja att experimentera och undersöka detta språk (Frost, 2002). 

Fridolfsson (2008) tar upp högläsning av litteratur som handlar om vardagliga situationer och 

händelser som barnet kan relatera till är ett viktigt inslag i skrivinlärningen. Eleverna kan då 

arbeta med något som kallas för ”upptäckarskrivning” som betyder att barnet skriver om 

någon händelse i den högläsningsbok de läser för tillfället. De skriver en text var och målar en 

bild som representerar textens innehåll. Detta kan man arbeta med vid flera tillfällen i veckan, 

då de använder en speciell skrivbok som endast används för detta tillfälle. Där kan man följa 

barnens utveckling (Fridolfsson, 2008). 

 

I boken Lyckas med läsning (Bonnier, 2002) tas vikten av litteratur upp av olika slag, att läsa 

högt och berätta för eleverna. De anser även att högläsning är något som ska förekomma så 

gott som varje dag. Skrivande är också en viktig del som även den ska finnas med i den 

dagliga verksamheten. Läsningen blir extra värdefull då eleverna får möjlighet att aktivt 

diskutera och prata om texterna och ställa frågor om berättelsen, på så vis lär de sig 

sambandet mellan bokstav och ljud, och mellan ord och dess betydelse. Berättande och 

återberättande av verkliga eller påhittade historier är av stor betydelse för läsinlärningen, detta 

främjar bland annat den intellektuella och emotionella utvecklingen. Högläsning påstås alltså 

sannolikt leda till en god läsförmåga i framtiden (Bonnier, 2002). Detta tar även Aimonette 

Liang & Galda (2009) upp i sin text. Grundskollärare förespråkar att använda sig av så kallad 

”bildpromenad” vilket menas att man skapar förutsägelser om en boks handling. Detta gör att 

eleverna med hjälp av bilderna skapar illustrationer om en texts handling. Detta 

tillvägagångssätt har visat sig ha väldigt stort inflytande för att hjälpa elevernas förståelse av 

texten. Tillvägagångssättet är att börja med att introducera boken för eleverna genom att 

berätta vad boken handlar om i stora drag, och även berätta att det är en bok som de kommer 

att arbeta med under ett par veckor. Pedagogen ska sedan fråga eleverna om de känner igen 

sig i bokens handling, har eleverna några egna erfarenheter kring ämnet, vilka känslor hade de 

då, hur gjorde de då? och så vidare. Låt eleverna sedan blunda ett tag för att fundera på dessa 

erfarenheter till exempel, hur de kände och varför de kände så i den situationen, hur gjorde de 

och varför.  Därefter får eleverna tillsammans diskutera och berätta sina erfarenheter med 

varandra. Efter avslutat kapitel bildas en diskussion om texten, vad hände och varför, stämde 



- 10 - 
 

textens handling ihop med elevernas egna föreställningar? Eleverna ska sedan skriva varför 

eller varför inte deras föreställningar stämde överens med texten. Vilken relation har de till 

texten nu när de har läst ett kapitel? Låt eleverna diskutera handlingen och kanske deras nya 

föreställningar med varandra, har de förändrats, skapas nya föreställningar och tankebanor i 

och med elevernas diskussion? Detta tillvägagångssätt används genom hela boken för att 

bearbeta text, bild och handling i boken. Efter avslutad bearbetning av boken frågar 

pedagogen eleverna vad de anser om detta arbetssätt, fick de en ökad förståelse för texten? 

Denna strategi kan användas vid högläsning samt vid den enskilda tysta läsningen. Att 

visualisera och reflektera kring texter är viktigt och visar sig vara en väldigt effektiv strategi 

för läsare för att förstå texter av olika slag (Aimonette Liang & Galda, 2009). 

 

Bokläsning är enligt Svensson (2009) en slags introduktion till skriftspråket. Redan då barnet 

är ett litet spädbarnet börjar läsinlärningen, detta genom att föräldrar eller andra vuxna läser 

högt och pratar om textens innehåll och bilder för barnet. Pedagogen har en viktig roll i 

bearbetning av litteratur, det ska finnas utrymme för att skapa tid och rum. De kan även 

dramatisera och skapa olika rollekar för att inspireras av böcker. Föräldrarnas engagemang 

och intresse för litteratur spelar en viktig roll, det är viktigt för att barnen ska ta till sig det 

lästa. Samtal om texten vid högläsning anses vara en betydelsefull faktor till 

språkutvecklingen om man jämför med att inte diskutera handlingen utan enbart läsa 

(Svensson, 2009).  

 

Genom högläsning ges rikliga möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Barnet får uppleva 

skriftspråket och utveckla hur berättelser är uppbyggda. Under högläsningen är det viktigt att 

ofta göra pauser för att prata om begrepp, bokens handling och olika händelser som 

berättelsen bygger på. Man kan här hjälpa barnet att knyta an till sina egna erfarenheter och 

upplevelser för att få en större insikt i bokens handling. Genom att ha ett aktivt samspel med 

barnen när man läser högt har det visat sig att detta stimulerar barnens utveckling av språk 

och begrepp till skillnad mot att enbart ha högläsning utan samtal med barnen (Lundberg, 

2006). Det är viktigt att barnen får känna att det finns en mening med att läsa, att de kan 

relatera till textens innehåll med hjälp av egna erfarenheter och sådant som ligger barnet nära. 

Detta behövs för att skapa motivation hos barnet. Det är viktigt att pedagogen lockar eleverna 

till att läsa och att relatera textens innehåll till sig själva (Borgström, 2006).  

 

Som pedagog kan det vara bra att ha ett nära samarbete med en bibliotikarie då pedagogen vet 

hur eleven ligger till i sin utveckling och bibliotikarien kan rekommendera de rätta böckerna 

för varje enskild elevs intressen och förutsättningar (Taube, 2000). 

Förslag på pedagogens arbete för att motivera och engagera eleverna 

I boken Pedagogiska pärlor skriver Björklund(1998) om hur man som pedagog kan motivera, 

engagera och aktivera elever. Björklund delar in pedagogernas uppgifter i tre olika nivåer:  

 Nivå 1 är arrangemanget, hur pedagogen väljer att lägga upp sin undervisning, hur 

vill pedagogen att lektionen ska vara upplagd, vilket är målet med undervisningen?  
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 Nivå 2 är hur eleverna ska lära sig innehållet, ska inlärningen ske via en envägsmetod, 

tvåvägsmetod eller via olika övningar? En envägsmetod beskriver Björklund (1998) är 

när pedagogen pratar, demonstrerar eller ger en instruktion om en viss uppgift. En 

tvåvägsmetod är till exempel diskussioner mellan lärare och elever. Övningar med 

praktiska inslag förekommer.  

 Nivå 3 är de så kallade Pedagogiska pärlorna, olika metoder som pedagogen tar till för 

att till exempel motivera, engagera och variera sin undervisning.  

Björklund (1998) skriver att de grundläggande förutsättningarna för inlärning är motivation, 

aktivitet, association, återkoppling och repetition. Det är viktigt att man som pedagog själv är 

engagerad och motiverad för att göra ett bra jobb. Här kommer ett smakprov av en övning, 

övningen heter ”Blunda, känn, beskriv”. I denna övning ska eleverna med hjälp av sina olika 

sinnen; känsel, smak, lukt och hörsel kunna beskriva ett föremål utan att de får se föremålet. 

Denna övning är bra för kommunikationsträning och fantasi. Använd vilka föremål som helst, 

till exempel köksredskap eller leksaker, något som inte är allt för vanligt, eleverna ska tänka 

efter och klura ut vad det är för något. Föremålen ligger i en påse eller väska. Eleven ska nu 

känna, lukta, och använda sig av sina olika sinnen för att kunna beskriva och förklara 

föremålet för de andra eleverna och därefter försöka klura ut vad det är för föremål. Denna 

övning är bra för att det ökar elevernas motivation, främjar inlärningen och tränar minnet 

(Björklund, 1998). 

 

Schull & Bianco (2008) tar upp en-till-en undervisning som har visat sig vara en effektiv 

hjälp för barns utveckling, pedagogen hjälper då till genom att stötta och ge en mer effektiv 

individuell handledning. Nyckeln till en-till-en undervisning är dess innehåll och en god 

planering på undervisnings framförande. Denna undervisning görs av exemplariska pedagoger 

som är väldigt kompetenta och kunniga. Undervisningen bygger på ett tillräckligt stöd för att 

eleven ska göra framsteg, detta genom prat och diskussioner. Pedagogens mål är att 

uppmuntra eleven till att arbeta självständigt. Resultatet av en-till-en undervisningen har visat 

sig vara effektfull då eleven får ingå i ett socialt samspel med andra, detta arbetssätt har alltså 

visat sig ha starka samband till läsinlärningen. Samtalets roll i undervisning har en inverkan 

på utvecklingen, förmedling av samtal har av teorier bevisat att det i synnerhet är relevant. 

Innan denna typ av arbetsmetod används är det av vikt att ta reda på vad för handledning och 

hur mycket handledning eleven behöver, alla har olika behov av handledning. I texten framgår 

även att det är viktigt att pedagogen skapar rika tillfällen att diskutera och samtala med 

eleverna, kommunikation förespråkas genom att utveckla elevernas förståelse. Vikten läggs 

på både pedagogen och elevernas aktiva deltagande. Detta är resultat som är framtaget ur en 

studie som handlade om ett samarbete med pedagoger som arbetade med läs- och 

skrivkunnighet. Observationer och undersökningar gjordes för att se elevens utveckling och 

undervisning i samspel. Observationen utfördes med hjälp av ett slags schema som jämförde 

en grupp elever som deltog i gruppen Reading Recovery, vilket visade framsteg hos eleverna. 

Reading Recovery är en skräddarsyd undervisningsstruktur som byggs upp efter elevernas 

enskilda behov i form av olika kunskapsnivåer och arbetsuppgifter. Målet med Reading 

Recovery är att kunna stötta elevernas utveckling och få en effektiv läs- och 
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skrivutvecklingsprocess samt främja den fortsatta utvecklingen (Schull & Bianco, 2008). 

Detta visade sig vara genom pedagogernas mångsidiga perspektiv och pedagogernas 

förståelse för elevernas olika behov. För att kartlägga elevernas inlärning gjordes det 

intervjuer med pedagogerna som medverkat i studien. Handledning beskrivs som en mänsklig 

aktivitet som involverar en integration mellan olika kompetenser och kunskapsutveckling. I 

början av studien identifierade pedagogerna tio elever som osannolikt skulle lyckas med deras 

läsutveckling utan deltagande i gruppen Reading Recovery. Sex av de tio eleverna som deltog 

i undersökningen lyckades med att slutföra sin medverkan, de fyra andra eleverna var i behov 

av en fortsatt handledning (Schull & Bianco, 2008). 

 

Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Jag kommer här att ta upp två metoder som kan användas vid läs- och skrivlärande. De två 

metoderna är ljudningsmetoden samt ordbildsmetoden. 

Ljudningsmetoden 

Ljudningsmetodens grund är att skapa säkra kopplingar mellan grafem och fonem. 

Ljudningsmetoden är en syntetisk metod som är strukturerad och utgår från att lära ut en 

bokstav och ett ljud i taget. Man kan till exempel börja med att introducera någon av de 

vanligast förekommande vokalerna, a, o, i eller e, eller någon av de mest förekommande 

konsonanterna som r, s, l eller v. Läs- och skrivlärande har en stark koppling, de hänger 

samman. Det är viktigt att eleven ljudar bokstäverna medan de skriver. Exempel på hur man 

kan öva tillsammans är att eleverna får ge förslag på ord som innehåller ett visst ljud, till 

exempel att alla ord ska börja på m. För att utveckla övningen kan man arbeta med bilder vars 

motiv ska paras ihop med rätt bokstav. Detta kan man utveckla ännu mer, att man låter 

eleverna identifiera vart i ordet en viss bokstav/fonem finns, i början, mitten eller sist 

(Fridolfsson, 2008). 

 

Ordbildsmetoden 

Att arbeta utifrån ordbildsmetoden innebär att orden lärs in som en helhet eller som bilder, 

ordbildsmetoden är en analytisk metod. Eleven kommer att så småningom upptäcka att det går 

att dela upp ordet i mindre delar, bokstäver, och fonem. Eleven kommer att på egen hand 

upptäcka små detaljer som skiljer ord åt, detta leder vidare till att eleven förstår kopplingen 

mellan grafem och fonem. När man arbetar med ordbildsmetoden uppmuntrar man eleven att 

välja ut ord som tilltalar dem, det kan till exempel vara ord som är hämtade ur texter, saker de 

är intresserade av, namn på föräldrar, syskon eller kompisar. De ord som eleven har valt ut 

skrivs ner på ett pappersark för att eleven ska ha möjlighet att se ordet som en ordbild, en 

visuell bild. Eftersom eleven själv har valt ut orden anses det lättare för eleven att ta till sig 

dessa ordbilder. Som pedagog kan man placera ut skyltar med olika namn på föremål, som 

tillexempel lampa och dörr. (Fridolfsson, 2008). 
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Läs- och skrivinlärningsmodeller 

Här har jag valt att undersöka och fördjupa mig i tre olika modeller som kan användas vid läs- 

och skrivlärande. De tre modellerna är Bornholmsmodellen, Trulle- materialet samt 

Kiwimetoden.  

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en modell som är utarbetad för att underlätta barns läsinlärning och 

förebygga lässvårigheter redan i förskoleklass. Bornholmsmodellen bygger på olika 

språklekar, språklekarna är uppdelade i olika lekar där alla kan vara med. Detta ska enligt 

författaren Lundberg (2007) väcka barnens nyfikenhet, lust och glädje inför språket. 

Språklekarna är uppdelade i fem olika kategorier: Lyssna på ljud, Ord och meningar, Första 

och sista ljudet i ord, Fonemens värld- analys och syntes och Bokstävernas värld- på väg mot 

riktig läsning. Språklekarna är uppbyggda så att svårighetsgraden hela tiden ökar, därför är 

det viktigt att följa ordningsföljden som rekommenderas. I materialet som medföljer 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) finns en tidsplan med övningar som man kan följa, 

tidsplanen sträcker sig upp till 15 veckor där man arbetar högst 15 minuter dagligen 

(Lundberg, 2007).  

 

Lyssna på ljud innebär att eleverna ska upptäcka olika ljud som hörs inomhus och utomhus. 

Exempel på ljud kan vara bilar, väder och vind, röster, klocka med mera. Att tillsammans sitta 

och lyssna ger en möjlighet att utveckla och diskutera de olika ljuden. Pedagogen kan även 

skapa egna ljud som till exempel ljud som uppkommer då man skriver eller klipper. Att träna 

barnens minne är viktigt för att eleverna utvecklar ett uppmärksammat lyssnande (Lundberg, 

2007).  

 

Ord och meningar, i denna kategori av språklekar arbetar man med vad ord och meningar är. 

Man kan här börja med att berätta för eleverna vad en mening är, gärna exempel på meningar 

där barnen får vara huvudpersonen. ”En mening berättar och talar om något om vem eller vad 

berättar”, till exempel ”Cecilia spelar piano”. Diskutera subjekt och predikat, till exempel 

”äter sockerkaka” eller ”Barn”, detta kan diskusteras med eleverna om det är någon mening. 

Svaret ska vara att det inte är en mening för att i en mening måste det framgå vem det handlar 

om, ”Anna äter sockerkaka”, ”Barn är busiga” skulle då vara korrekt. Genom att skriva ner 

och diskutera till exempel två ord ”Karin bakar” kan hjälpa eleverna att förstå att en mening 

innehåller flera ord. Genom att säga orden långsamt ord för ord och markera varje ord du läst 

med till exempel ett plockmaterial, eleverna lär sig då att meningen innehåller flera ord och 

ordens betydelse. Här tränas även sammansatta ord, två ord kan bli ett, till exempel fot-boll, 

träna även på att dela upp sammansatta ord, fotboll blir fot och boll. Här kan barnen ta hjälp 

av sina händer, ena handen representerar ett ord, och den andra handen det andra ordet, slå 

samman händerna eller sära på händerna beroende på om orden ska bli sammansatta eller om 

det sammansatta ordet ska delas (Lundberg, 2007). 
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Första och sista ljudet i ord, detta är ett stadium där barnen får träna sig på att höra fonem, 

vilka fonem som hörs först respektive sist i ett ord. Att träna konsonanter kan vara klurigt, en 

del är mer explosiva stämbandsljud (g, m, n) medan andra är utan stämbandsljud (p, t, k). Det 

är vikigt oavsett vilka konsonanter som tränas att pedagogen upprepar fonemet, det vill säga 

att om man tränar på konsonanten p, ska man upprepa p-p-p-p-p, även konsonanter som man 

kan hålla ut på som till exempel ssss-s-s-s-, eller mmm-m-m-m. För att intressera och 

engagera eleverna kan man genom att till exempel säga ”Nu ska ni få gissa vad det är för 

namn jag tänker säga” och så ljudas ett fonem då eleverna sedan ska gissa vilket ord är 

(Lundberg, 2007).  

 

Fonemens värld- analys och syntes, för att träna på att analysera ett ord i delar kan man med 

hjälp av till exempel plockmaterial av olika slag som suddgummi symbolisera de olika 

fonemen. Ett av orden som används i boken Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) är ”is”, 

genom att uttala ordet med en avgränsning mellan ljuden i-s, samtidigt som man lägger ut ett 

plockmaterial under varje ljud. Detta medför att barnen tydligt kan se att ordet innehåller två 

bokstäver, två fonem. Syntes är tvärtom mot vad analys är, i syntes ska de olika ljuden föras 

ihop. Genom att uttala ett fonem i taget, till exempel i-s, samtidigt som du uttalar dessa fonem 

lägger du ut ett plockmaterial under varje fonem. Genom att upprepa flera gånger, snabbare 

och snabbare kommer fonemen tillslut att flyta ihop så att ordet is bildas. Man kan använda 

sig av plockmaterial som har olika färger för att eleverna ska se dessa ljud så konkret som 

möjligt (Lundberg, 2007).  

 

Bokstävernas värld- på väg mot riktig läsning, för att introducera detta stadium kan man gå 

tillbaka till tidigare stadium, till exempel att låta barnen gissa vad det för namn som börjar på 

bokstaven /m/, ”Jag tänker på ett namn som börjar på m-m-m…”. Pedagogen kan ljuda olika 

fonem som eleverna sedan får tänka efter om de börjar på samma fonem till exempel ”ess”, 

och låter s-s-s-s (Lundberg,2007). För en bättre översikt och genomgång av alla övningar för 

de olika stadierna hänvisar jag till boken Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). 

Trulle-Materialet 

Trulle-materialet (www.trulle.com) innehåller olika moment som representeras i olika böcker 

som tillsammans bildar en röd tråd. Trulle-materialet har en språkstege med fem olika steg, 

rim, meningar, ord, stavelser och ljud.  Storbildsboken som skapar en gemensam 

läsupplevelse samt skapar nyfikenhet till olika språkmoment. Arbetsboken där eleverna 

självständigt arbetar och tränar med olika moment. Lärarboken finns till för att ge pedagogen 

tips, idéer och inspiration. Arbetsboken innehåller olika moment som rim, meningar, ord, 

stavelser och ljud som pedagogen och gruppen går igenom tillsammans. I lärarboken finns det 

tillgång till kopieringsunderlag till övningar av olika slag, diagnoser samt en utförligare 

beskrivning av de olika övningarna i arbetsboken. I storbildsboken finns det sagor som visar 

och berättar om Trulles värld, detta ger stora möjligheter till att diskutera och prata om 

bilderna, texten till sagorna finns att tillgå i lärarboken. Till Trulle-materialet finns det mjuka 

dockor som ska föreställa Trulle och Trulsa. Dockorna kan följa med eleverna hem över till 

exempel en helg för att sedan tillsammans berätta vad de har gjort tillsammans. Trullesagor är 

en högläsningsbok med 28 olika spännande sagor där alfabetets alla bokstäver får en egen 



- 15 - 
 

berättelse med många tillhörande fina, detaljrika bilder. Trullesagor kan användas till 

genomgång av nya bokstäver. Trulletrallar är till för att utveckla språket, det finns tillhörande 

musik till varje uppslag i storbildsboken, även en ABC-visa finns med (www.trulle.com, 

101001). 

Kiwimetoden 

Kiwimetoden har enligt Körling (2006) sitt ursprung i Nya Zeeland. Kiwimetoden innefattar 

språkets alla aspekter, det muntliga, läsandet samt det egna skrivandet. Genom att arbeta med 

Kiwimetoden hjälps elever att utveckla en förståelse för text, bild och form. I Kiwimetoden 

får eleverna diskutera med pedagoger och kamrater för att lära, det är samtalet som ligger till 

grund för lärandet. Kiwimetoden tar tillvara på elevernas språkkunskaper, kommunikation, 

främjar delaktigheten och lockar eleverna till att utveckla och använda språket (Körling, 

2006). I Kiwimetoden används begreppet ”Bildpromenad”, med bildpromenad menas att man 

pratar och diskuterar sig till en förståelse för texten via bilderna. Bildpromenaden förser 

boken med ord och utvecklar ordförrådet hos eleverna. ”Storboken” är även ett begrepp som 

används i metoden, storboken är en stor bok med stora utförliga bilder och stor text, detta är 

utmärkt för att kunna diskutera och analysera bilderna, elevernas föreställningar, vad eleverna 

tror att boken kommer att förmedla, eleverna får sätta ord på det de ser i bilderna. Storboken 

läser man tillsammans, det är pedagogen som läser, innan man läser ska man först gå igenom 

och diskutera alla bilder för att skapa förförståelse för texten. Pedagogen diskuterar och drar 

paralleller med elevernas vardagshändelser/vardagssituationer, känslor och empati med mera. 

Man arbetar alltså med att först diskutera vad som finns på bilderna, till exempel färger eller 

föremål. Sedan fortsätter eleverna att tänka, gissa och samtala om föreställningar som de 

byggt upp kring det de ser på bilderna. Slutligen ska eleverna dra slutsatser, samtala och 

diskutera vad de tror att boken kommer att handla om, vad de tror kommer att hända på nästa 

sida, och så vidare (Körling, 2006). Genom att låta eleverna prata om bilder stärks deras 

språkförmåga och utvecklar sitt ordförråd. Genom att arbeta med bildpromenad stärks bland 

annat elevernas förförståelse för bokens handling, utvecklar deras ordförråd, skapar 

gemenskap och nyfikenhet, det utvecklar även elevernas strategier för att förstå texten genom 

bilderna och bildernas eget språk. Bilderna har en betydelse för texten, textens budskap 

förstärks, bilder utvecklar elevernas fantasi med mera. Kiwimetoden utgår från fyra 

utvecklande delar: Gemensam läsning, Vägledd läsning, Självständig läsning och Högläsning 

(Körling, 2006).  

 

Gemensam läsning är ett moment som pedagogen styr, denna undervisning bedrivs i 

helklass. I den gemensamma läsningen använder man sig av storboken och bildpromenad 

vilket resulterar i gemensamma upplevelser. Det är viktigt att pedagogen har ett syfte, att 

planera och vara förberedd på sin undervisning. Pedagogen ska ställa sig liknande dessa, 

”Vad vill jag att eleverna ska lära sig?”, ”Hur ska jag introducera detta?”, ”Vilka ord kan vara 

svåra att förstå, vilka måste jag gå igenom och förklara för eleverna?” och så vidare. Innan 

arbetet med storboken påbörjas introducerar pedagogen det ämnesområde som boken kommer 

att handla om. Framsida, titel, författare med mera diskuteras, vad man kan läsa ut av detta. 

Vid högläsning är det pedagogen som läser, eleverna får då bland annat ta del av läshastighet, 

pedagogen ska visa hur man gör om man läser fel, även hur man ska gå tillväga om man inte 

http://www.trulle.com/
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förstår. Vid den gemensamma läsningen får eleverna avbryta när de känner för det för att 

tänka, fråga och diskutera berättelsen. För att utveckla och utmana eleverna kan man klistra 

över vissa ord med post-it lappar. Eleverna får då gissa vad det är för ord som gömmer sig 

bakom lappen, eller hitta på egna ord som kan passa in i meningen. Ett alternativ kan vara att 

man väljer att klistra över adjektiv, till exempel ”Jag är en ___ hund”, eleverna kanske då 

säger ”Jag är en snäll hund” och så vidare (Körling, 2006).  

 

Vägledd undervisning utgår från men mindre undervisningsgrupp för att få en lärande 

trygghet. Gruppstorleken kan variera från två upp till sex elever. Gruppsammansättningarna 

bestämmer pedagogen, till exempel utifrån gemensamma intressen eller kunskapsnivå. I och 

med den lilla undervisningsgruppen kan pedagogen tänka mer på elevernas individuella 

utvecklingsplaner. Pedagogen ska ställa frågor som lockar, engagerar och aktiverar eleven. 

Att arbeta med en mindre undervisningsgrupp ger pedagogen möjlighet att direkt ge eleverna 

gensvar och respons. Arbetssättet utformar sig att pedagogen går igenom layout, författare, 

bild och text och även elevernas förväntningar på texten. Pedagogen ska locka eleverna 

genom att ställa frågor som får eleverna att intressera sig för texten, även här diskuteras 

layout, författare och titel med mera. I arbete med små barn kan man fråga om de vet vad en 

författare är och sedan peka vart författarens namn står, man kan även blanda in skrifttecken 

och förklara och diskutera vad de står för och så vidare. Texten läses sedan av pedagogen eller 

individuellt. När man avslutar arbetspasset är det viktigt att samtala om det man har arbetat 

och bearbetat, att avsluta kan till exempel vara att samtala vad berättelsen handlade om, fick 

man svar på sina frågor, stämde det överens med deras förväntningar och så vidare (Körling, 

2006).  

 

Självständig läsning är det om oftast brukar kallas för ”tyst läsning” i skolan. Eleven är 

självständig i sitt bokval, väljer själv sin lästakt, pausar när det behövs och så vidare. I den 

självständiga läsningen behöver det inte vara alldeles tyst, samtalet ligger även som grund 

under detta lektionstillfälle. Eleverna får viska, läsa och skratta med varandra. Varje morgon 

inleds med den självständiga läsningen. Vid varje tillfälle sitter pedagogen ner vid en elev 

enskilt för att samtala, läsa, fråga, diskutera och lyssna på eleven. Pedagogen antecknar hur 

läsningen utvecklats och hur eleven relaterar till texten med mera. Genom den självständiga 

läsningen får eleverna träna på självständigt tänkande, muntligt samt skrivet språk, 

delaktighet, att relatera och dra paralleller till egna erfarenheter och upplevelser (Körling, 

2006).  

 

Högläsning skapar bilder, en större förståelse och inlevelse. Högläsning ger en gemensam 

och en privat upplevelse. Pedagogen väljer högläsningsbok, pedagogen ska kunna leverera 

läsglädje. Ett sätt att arbeta med högläsning är att låta eleverna få välja ut ett stycke ur deras 

egna böcker. Detta läser sedan pedagogen högt för de andra eleverna, här skapas nyfikenhet 

och eleven får en massa frågor om boken. Boktips väcks och delas mellan eleverna. Eleverna 

måste berätta varför just det stycke som de har valt ut ska läsas upp högt, de får då träna på att 

återberätta historien för att de andra sedan ska kunna förstå det som läses upp och därmed 

skapa förståelse (Körling, 2006).  
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Metodbeskrivning 

För att undersöka min frågeställning som är att ta reda på pedagogernas arbete med läs- och 

skrivlärande i skolan, samt hur pedagogerna gör för att skapa motivation och intresse hos 

eleverna vid läsning och skrivning har jag valt att använda mig av intervjuer. Jag har valt att 

intervjua två pedagoger, en förskollärare som är verksam i förskoleklass samt en 

grundskollärare som är verksam på lågstadiet år 1-3 om deras arbetsätt i barns/elevers 

utveckling med fokus på läs- och skrivutveckling.  

 

En intervju är enligt Kvale (2009) ett samtal som har en tydlig struktur och ett syfte. Att 

använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer är att få en förståelse för den intervjuades egna 

perspektiv till dennes vardagsvärld. Genom att använda sig av kvalitativa forskningsintervjuer 

har man möjlighet att ta del av hur den intervjuade personen säger och uttrycker något, till 

exempel tonfall och kroppsspråk av olika slag. De kvalitativa forskningsintervjuerna tar fram 

specifika beskrivningar av situationer och handlingar som tas upp. Intervjuaren ska vara 

öppen för ny och oväntad fakta som kommer upp. En kvalitativ forskningsintervju lägger 

fokus på ett specifikt, bestämt tema.  

 

Jag planerade att använda mig av intervjuer för att jag var intresserad av pedagogernas arbete 

med läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare årskurser, det vill säga pedagoger i 

förskoleklass och grundskollärare i årskurs ett till och med årskurs tre. Genom att använda sig 

av intervjuer får man fram tydliga svar på det man undersöker, man får ta del av pedagogernas 

egna perspektiv och synsätt på deras vardagsvärld i arbetet med barns utveckling. Genom 

intervjuer får man även ta del av den intervjuade personens kroppsspråk och hur personen 

uttrycker sig.  

 

Innan intervjun tog jag del av vad som stod i tidigare forskning och litteratur av olika slag 

som berör barns läs- och skrivutveckling. Jag skrev sedan ner det som intresserade mig och 

ville veta mer om i form av olika frågor som pedagogerna sedan skulle svara på (se bilaga 1). 

Pedagogerna kände jag sedan tidigare då de är verksamma på det skolområde som jag har min 

verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Det var därför ett självklart val för mig att ta kontakt 

med dem för att få ta del av deras erfarenheter kring barns läs- och skrivutveckling. Jag tog 

tidigt kontakt med skolområdet för att vara säker på att pedagogerna skulle ha tid att ta emot 

mig. Jag tog kontakt med pedagogerna via mejl där jag började med att presentera mig och 

mitt intresseområde, i mejlet framgick även att det var frivilligt att medverka i 

undersökningen (se bilaga 2). 

 

Väl på skolan pratade vi lite ytligt om intresseområdet som jag var där för att undersöka och 

få svar på. Båda intervjupersonerna ville ta del av intervjufrågorna innan intervjudagen för att 

kunna förbereda sig på ämnet och för att få en mer effektiv intervju. När jag kom för att 

intervjua hade de plockat ihop lite olika material som de arbetade med. Jag intervjuade 

pedagogerna en och en. Jag började med att intervjua förskolläraren för att sedan få en röd 

tråd mellan förskolan och grundskolan. Den ena intervjun satt vi i ett grupprum, där vi fick 

sitta ostört, det var endast en kollega som knackade på för att byta några snabba ord med 
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intervjupersonen, intervjun fortsatte sedan vidare. Under intervjun plockade förskolläraren 

fram olika material som jag fick titta på allteftersom hon pratade om de olika områdena. 

Intervjun med grundskolläraren skedde i hennes klassrum, vi satt vid hennes skrivbord 

framme vid tavlan där hon hade sitt material som jag fick titta på under intervjun alltefter det 

hon pratade om för stunden. Under intervjun blev vi avbrutna av några barn som ville in i 

klassrummet för att hämta några saker, intervjun fortsatte sedan ostört. De båda intervjuerna 

pågick i cirka en timme vardera.  

 

Båda intervjuerna spelades in för att bättre kunna koncentrera mig på vad pedagogerna 

berättade, på så vis flöt intervjuerna på väldigt bra. Innan intervjuerna började jag med att 

fråga pedagogerna om det gick bra att jag spelade in samtalet, vilket jag fick medgivande till 

av de båda pedagogerna. Bearbetning av materialet påbörjades direkt efter intervjuerna i form 

av att flera gånger lyssna igenom inspelningarna. Genom att flera gånger lyssna igenom 

materialet och samtidigt skriva ner det berättade växte en text fram. Dessa texter bearbetades 

ytterligare för att skapa ett sammanhang och en röd tråd. Efter att ha bearbetat de båda 

intervjuerna sammanställde jag dem. 

 

Forskningsetik 

För att kunna bedriva forskning måste man på något sätt undersöka det relevanta området. 

Man kan undersöka det relevanta området med till exempel hjälp av att intervjua kunniga 

personer, göra en enkätundersökning eller observationer. När man ska undersöka och forska 

om ett område är det väldigt viktigt att man tar hänsyn till de individskyddskrav som finns, 

det vill säga informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(www.yr.se). Detta kan sammanfattas med att man ska informera de inblandade i 

undersökningen om deras rättigheter så att de inte känner sig lurade, de ska veta vad man ska 

undersöka och hur det kommer att gå till. Det är även viktigt att meddela att det är frivilligt att 

medverka och de kan när som helst dra sig ur. Alla personuppgifter som tillkännages ska 

naturligtvis hållas hemliga, det ska alltså inte gå att identifiera var undersökningen har gjorts 

och vilka som har medverkat. Om det är barn, eller minderåriga som ska medverka i 

studien/undersökningen är det väldigt viktigt att man innan man går ut och gör sin 

undersökning har fått klartecken från alla personer som till exempel föräldrar, 

vårdnadshavare, rektor och lärare. All information som man har samlat in under sin 

undersökning får endast användas för forskningsändamål.  

Jag har valt att intervjua två lärare, en förskollärare och en grundskollärare om deras arbetssätt 

och hur de arbetar med att främja barns/elevers utveckling med fokus på hur barns läs- och 

skrivutveckling kan se ut. Detta gör det direkt enklare för mig då jag endast har två personer 

att tänka på och berätta hur det hela kommer att gå till. 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna presenteras i form av en sammanställning. 

Då jag har intervjuat två pedagoger, en förskollärare verksam i förskoleklass och en 

grundskollärare verksam i år 1-3 kommer jag att kalla dem för deras yrkestitlar och på så vis 

blir de fingerade. 

Metoder och material 

På skolområdet använder de sig av Trulle-materialet som bygger på Bornholmsmodellen, 

pedagogerna använder sig av olika influenser och inspiration från Bornholmsmodellen. Även 

på förskolan inspireras de av Bornholmsmodellen, de arbetar därför med bland annat rim och 

ramsor, sånger och mycket högläsning. Trulle- materialet används i förskoleklassen och följs 

upp i årskurs ett. I Trulle- materialet utgår man från en kunskapsstege där rim, meningar, ord, 

stavelser och ljud inkluderas. Eleverna ska klättra uppför denna kunskapsstege och arbeta 

med de olika momenten. Man börjar med att arbeta med rim, eleverna kan här höra att klocka 

och docka inte är samma sak men att de rimmar på varandra. Förskolläraren säger sedan: 

”Alla barn älskar ju att rimma”.  

 

Storbildsboken innehåller rim, alla bokstäver, samt en tillhörande saga på varje uppslag och 

bokstav. Varje måndag är det en gemensam genomgång där de går igenom veckans bokstav. 

Veckans bokstav då jag var på skolområdet var Ee. Förskolläraren berättar att när man 

introducerar bokstäverna för eleverna börjar man inte från början av alfabetet utan börjar med 

till exempel bokstäverna O,S och R, detta för att eleverna så fort som möjligt ska kunna bilda 

ord, os, osa, ros och så vidare.  

 

Bland de första dagarna i förskoleklass får eleverna arbeta med materialet Läslek som bland 

annat innehåller övningar som eleverna får träna på läs- och skrivriktningen, detta genom att 

följa en sammanhängande linje utan att lyfta på pennan. Övningarna i läslek ökar hela tiden 

svårighetsgraden allt eftersom eleverna utvecklas. Innan eleverna kommer till 

bokstavsträningen arbetar de med olika krumelurer som ska skrivas i rätt skrivriktning, 

därefter kommer de riktiga bokstäverna. Förskolläraren tror att innan eleverna lär sig läsa ser 

de bara en massa olika krumelurer som de inte vet hur de ska tyda. Eleverna får arbeta med 

”Bokstavskul” och ”Läslek” som innefattar arbete med läsriktning, krumelurer samt 

bokstäver. Att arbeta med bokstavskul innebär att eleverna ska färglägga, klippa och pussla 

ihop bokstäver, en ny bokstav varje vecka. När eleverna arbetar med denna arbetsbok berättar 

pedagogen att det även finns ett annat alfabet som kallas för teckenspråk och punktskrift. 

Pedagogen visar hur tecknen ser ut för varje bokstav samtidigt som eleverna imiterar dessa 

rörelser, detta introduceras samtidigt som veckans bokstav presenteras, detta görs för att 

eleverna ska veta att det finns. Till föräldrarna skickar pedagogen hem ett ark där det visar hur 

pedagogen lär ut bokstäverna, hur de skrivs. 

 

I årskurs ett arbetar eleverna med Trulles ABC-bok som är en arbetsbok som bygger på den 

fonologiska medvetenheten. De arbetar bland annat med att lyssna på fonem i ord, var i ordet 

ett visst fonem finns, i början, mitten eller i slutet. Pedagogen arbetar även med vissa inslag, 

och plockar tips och idéer från materialet som finns i boken ”God läsutveckling” som är 
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framtagen av Lundberg & Herrlin (2004). När eleverna börjar årskurs ett brukar de första 

veckorna ägnas till att repetera olika övningar så att eleverna ska komma ihåg och kunna 

fortsätta sitt arbete. Detta görs även för att pedagogen ska få en större inblick i vart eleverna 

ligger i sin utveckling efter sommaren samt kunskap om hur pedagogen ska lägga upp den 

fortsatta undervisningen. 

 

Högläsning, tyst läsning och bearbetning av litteratur 

Båda pedagogerna anser att högläsning är väldigt viktigt. Under högläsningen läser de ett 

stycke för att sedan fråga eleverna ”Hur var det nu igen, vad gjorde de för något?, Vem 

gömde sig där?”. Det är även viktigt att alla elever ser bilderna under högläsningen för att 

kunna knyta bilder till texten, detta skapar en större förståelse för textens handling. De arbetar 

med att kunna relatera, diskutera, tänka tillbaka på handlingen Genom intervjuerna med 

pedagogerna framkom att arbetssättet med att rita egna sagor är en metod som de arbetar med. 

För de elever som inte kan skriva kan de istället rita en saga, med hjälp av bilderna kan de 

sedan ”läsa” upp sin saga. Pedagogen berättar hur en saga är uppbyggd, hur eleverna ska 

disponera sagan, en saga ska ha en början, en mitt och ett slut. Andra sätt att arbeta med texter 

och litteratur är att dramatisera sagorna vilket är mycket bra för fantasin, ordförrådet ökar, och 

eleverna får träna på sitt självförtroende, att visa att man faktiskt kan och är duktig. 

Förskolläraren avslutar med att säga: ”Sagor är jätte, jätte, jätte viktigt”. Högläsning är något 

som förekommer dagligen i klassrummen, även tyst läsning förekommer för de lite äldre 

barnen. Pedagogen och eleverna pratar och diskuterar tillsammans bokens/ berättelsens 

handling, karaktärer, text och bild. Detta ansåg grundskolläraren att det borde finnas mer tid 

till att göra.  

 

Vid högläsning arbetar grundskolläraren med viss inspiration från Kiwimetoden. Detta 

förekommer mer eller mindre under perioder. Förskolläraren nämnde inte något arbete utifrån 

Kiwimetoden, men genom att de arbetar med Trulle- materialet som har ”storboken” som 

innehåller stora och innehållssrika bilder kan man säga att de arbetar med en viss Kiwimetods 

inspiration även i förskoleklassen. Grundskolläraren fortsätter med att prata om 

Kiwiböckerna, hon tar upp att det finns småböcker som hör till Kiwimaterialet som innehåller 

olika svenskaområden som till exempel talstreck. När de arbetar med Kiwiböckerna brukar de 

använda sig av OH (over head) så att alla elever kan se, de kan markera och diskutera var 

talstrecken finns. De använder även sig av post-it lappar för att täcka för ord eller talstreck så 

att eleverna får gissa och klura ut vad som gömmer sig bakom post-it lappen. Trots att de inte 

arbetar helt och hållet utifrån Kiwimetoden finns den viktiga dialogen om handling, text och 

bild, olika associationer och reflektioner under läsningen.  Båda pedagogerna tar upp hur 

goda, och fina sociala situationer som skapas genom högläsningen. Pedagogerna tar även upp 

hur viktigt det är med mycket läsning, både högläsning samt tyst läsning. Detta utvecklar 

elevernas ordförråd, meningsbyggnad, stavning med mera. Genom att eleverna får ta del av 

högläsning och att de själva läser blir de väldigt duktiga läsare och skrivare, de kan själva se 

och rätta sig själva i till exempel situationer vid felstavning. Man kan tydligt se kopplingen 

mellan kiwimetoden och pedagogernas arbetssätt vid högläsningen, att diskutera och prata om 

text, bild och handling. Att tillsammans diskutera och samtala om textens handling, vilka 
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karaktärer fanns med?, vad hände och varför?, varför tror eleverna att detta hände?, hur skulle 

de känna sig i den situationen? och så vidare, att hjälpa eleverna att relatera och tänka tillbaka 

på texten.  

 

Tester och dokumentation 

I förskoleklassen görs varje hösttermin och vårtermin ett test som heter ”Harriet-testet” som 

innefattar bokstavskännedom, det görs även ett Trulle-test som testar barnens språkliga 

medvetenhet. På vårterminen görs ett GLU- test (God Läs Utvecklings- test) som görs enligt 

boken God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2004). I årskurs ett använder sig pedagogen 

av kartläggningen utifrån God läsutveckling, detta görs varje höst- och vårtermin.   

På skolområdet använder de sig av LUS-schema vilket betyder läsutvecklingsschema, detta 

följer eleverna från förskolan och upp i de olika årskurserna. Genom God läsutveckling och 

dess kartläggning får pedagogerna en väldigt bra översikt över elevernas utveckling. 

Spridningen på elevernas utveckling i en klass blir tydlig, pedagogen kan då se vad varje 

enskild elev behöver träna på och vilket material som lämpar sig bäst för elevens utveckling. 

Pedagogen och eleven har ett varsitt ark som visar elevens steg i utvecklingen. Pedagogerna 

använder sig av olika färger för att markera elevernas utveckling för att de själva samt eleven 

lätt ska kunna se hur utvecklingen går framåt. Detta gör alla pedagoger för att se hur 

utvecklingen har sett ut från förskolan och till där eleverna befinner sig vid nuläget. 

Kartläggningen använder pedagogerna sig av bland annat vid utvecklingssamtal för att visa 

barnets föräldrar hur deras barns utveckling ser ut. Båda pedagogerna tar upp att boken God 

läsutveckling och kartläggningen som hör till är en väldig trygghet för dem, att kunna se till 

att eleverna får den kunskap och utveckling de ska ha och var de ligger i sin utveckling.  

 

Grundskolläraren anser att det är viktigt att prata med barnen om vad det är för lärandemål 

som gäller, alla mål sitter uppe på väggen i klassrummet så att alla kan se dem. 

Grundskolläraren medger att de tester som görs har en tendens att styra planeringen av 

undervisningen. Hon fortsätter att berätta att det oftast läggs lite extra krut på de områden som 

kommer att tas upp i testerna för att eleverna ska ha en chans till att repetera för att komma 

ihåg. Boken ”God skrivutveckling” har pedagogerna inte börjat arbeta med ännu på 

skolområdet, men boken finns tillgänglig för de pedagoger som vill arbeta utifrån den boken, 

detta är något som de ska ta tag i och tillsammans arbeta in sig i boken.  

 

Miljön 

Miljön är väldigt viktig, ha inte allt material framme, det ska finnas intressanta saker att ta 

fram, förskolläraren säger, berätta för barnen att till exempel ”titta här vad jag har, det här har 

jag här”. Detta anser förskolläraren är viktigt för att skapa nyfikenhet och intresse för de olika 

materialen. Det är även viktigt att det finns tillgång till böcker och litteratur av olika slag samt 

att de har möjlighet att gå till biblioteket. Förskolläraren fortsätter att berätta vad hon mer 

anser är väldigt viktigt och säger att det ska vara mysigt, att det finns gardiner och blommor i 

fönstren, tabletter eller små dukar på borden, några ljus som går att tända på morgonen, en 

soffa att sitta i under högläsningen eller vid tystläsning, pennor som står framme, en matta 
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framme vid tavlan som är en gemensam samlingsplats vid samlingar och genomgångar, det 

ska vara en inbjudande atmosfär som barnen ska trivas i. Det viktigast är att de känner 

trygghet, ett bra gruppklimat är a och o. Eleverna har etik på schemat, då kommer även de 

elever som går i årskurs ett för att delta. Kompisregler diskuteras fram tillsammans där 

eleverna får vara delaktiga i hur de tycker att det ska vara i klassen och hur man ska bete sig i 

ett klassrum, hur beter man sig mot varandra, det är viktigt att visa känslor, att kunna visa när 

man är glad, arg och ledsen, att kunna prata om saker. Det är även viktigt att eleverna vet var 

pedagogens gränser går och att de vågar komma och anförtro sig till pedagogen. 

Förskolläraren berättar alltid var hon befinner sig på rasten om hon är i klassrummet, 

personalrummet eller om hon är rastvakt för att de lätt ska kunna leta reda på henne om det 

har hänt något. Grundskolläraren tar precis som förskolläraren upp att det är viktigt att det är 

mysigt i klassrummet, att det finns gardiner och blommor i fönstren, att material finns 

lättillgängliga, att det är ordning och reda så att både hon och eleverna vet var de ska leta för 

att finna ett material eller hjälpmedel. Även på lågstadiet har de mattor framme vid tavlan för 

att få en gemensam samlingsplats vid samlingar och genomgångar, att ha eleverna nära sig 

samtidigt som eleverna får bli mer delaktiga. Att sitta på mattan och prata tycker pedagogen 

är mysigt. Det viktigaste är enligt grundskolläraren att det är lugnt i klassrummet, att alla ska 

kunna koncentrera sig och finna arbetsro. Även gruppklimatet är väldigt viktigt, detta är a och 

o. Grundskolläraren anser att det inte ska vara så mycket uppe på väggarna för att det lätt kan 

bli för rörigt, ett tips som hon har är att endast sätta upp det som de arbetar med för stunden. 

Det är viktigt att det är lugna färger för att skapa lugn och behaglighet, för tillfället har de en 

grönaktig nyans på en av väggarna som blir som en fondvägg. Hur sittplatserna är 

organiserade är även viktigt, det ska finnas några enskilda platser som eleverna får turas om 

att använda. Hon önskar att det fanns plats för fler sådana enskilda platser då hon vet att 

eleverna önskar detta.  

Lära in lekfullt, inspirera och intressera 

Att lära in kunskaper på ett lekfullt sätt är väldigt viktigt anser förskolläraren som arbetar 

mycket med detta, allt lärs in med hjälp av lekfulla, roliga inslag. Detta gör att eleverna tycker 

att det är roligt och det blir något som de kommer ihåg. Ett sätt som används i förskoleklassen 

för att lära in alfabetet är att forma bokstäver med kroppen, att diskutera och komma fram till 

hur många som behövs för att till exempel forma bokstaven A. Eleverna kan stå, sitta eller 

ligga på golvet när de gör denna övning. Ett annat sätt som förskolläraren använder sig av vid 

bokstavsgenomgången är att berätta lite om bokstaven som introduceras, här är ett exempel på 

hur förskolläraren presenterade bokstaven Ee:  

”E är jätte mallig, han vill vara rak, han vill vara väldigt rak, han är lite 

lurig så han ser ut som ett L, sen vill han att vi ska gå upp i taket, där sätter 

vi ut första. Stora E han är ju så ruggigt mallig, så han vill inte att lilla e 

ska se ut riktigt som han, men okej då, han får väl ha ett ganska bra streck 

ändå, men han får gå mellan golvet och första våningen och göra ett sträck 

åt det hållet, sen får han sätta på sig en hatt och gå ner mot golvet” 

(Intervju med förskollärare.) 
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På detta sätt lär barnen sig hur bokstaven ser ut och skrivriktningen, detta genom att hela tiden 

berätta vad man gör. De sjunger även Majas alfabetssång tillsammans, den är väldigt bra 

anser förskolläraren. Vid högläsningen är det viktigt att göra den spännande, att använda sig 

av olika röster, klä ut sig och dramatisera. Grundskolläraren anser att det är viktigt att göra 

eleverna delaktiga i undervisningen och under genomgångarna, att uppmuntra och få eleverna 

att känna sig duktiga och skapa en vilja att fortsätta sitt lärande. Att ge eleverna uppgifter som 

de kan relatera till, något som de tycker är roligt och intressant är väldigt viktigt för deras 

utveckling. Grundskolläraren tar även upp som förskolläraren att det är viktigt vid 

högläsningen att göra den rolig utifrån elevernas intressen, och att ibland använda sig av 

dramatisering av olika slag. Att låta eleverna få vara delaktiga i valet av böcker har visat sig 

vara väldigt viktigt för deras fortsatta läsintresse. Eleverna ska uppleva lust och glädje, i 

böckerna ska eleverna möta en värld av fantasi, spänning och äventyr.  

Språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom 

Den språkliga medvetenheten är alltid i fokus i undervisningen. Båda pedagogerna arbetar 

med mycket rim och att klappa stavelser. Detta finns även i elevernas arbetsböcker som de 

arbetar med individuellt. Trulle- materialet innehåller rim, ord, meningar, stavelser och ljud, 

det är rim och stavelser som barnen tycker är roligast att arbeta med. När de arbetar med rim 

kan det se ut så här: Katt-hatt/mössa, hatt och mössa samma sak men rimmar inte, samma sak 

med bil-pil/buss, här ska eleverna se att hatt och mössa samt bil och buss är samma sak fast de 

rimmar inte, men katt-hatt och bil-pil rimmar. Detta är ett exempel från en övning som 

eleverna i förskoleklassen arbetar med i sina arbetsböcker som hör till Trulle-materialet. När 

de tränar stavelser ser de sig om i klassrummet efter föremål att klappa stavelser till, till 

exempel lam-pa, de klappar även stavelser i sina namn, Ce-ci-li-a. Ett exempel på en övning 

som innefattar stavelser i Trulles arbetsbok är att eleverna ska utgå från en bild som 

symboliserar Trulle-skogen, bilden är detaljrik med många olika föremål, där ska eleverna 

uppmärksamma och hitta föremål med två stavelser, till exempel dock-a, Trull-e och så 

vidare. Bilden innehåller föremål som har mer eller mindre stavelser än två, ett exempel från 

bilden är en saft-flask-a som innehåller tre stavelser, vilket är fel i denna övning. Oftast är 

eleverna mycket duktiga på att hitta rätt stavelser. Här brukar förskolläraren skoja och säga 

något tokigt till barnen, att de har ett fel, att saftflaska visst har två stavelser. Det är viktigt att 

barnen får ha rätt och känna att de kan. Att arbeta mycket med den språkliga medvetenheten 

samt den fonologiska medvetenheten är något som är väldigt viktigt och har en stor betydelse 

för elevernas utveckling.  

 

Vid bokstavsgenomgång går pedagogerna igenom hur man skriver bokstaven, de brukar 

använda sig av tavlan då de målar upp linjer som de ska hålla sig till, taket, första våningen, 

golvet och källaren. Genom att berätta medan de visar lär sig barnen skrivriktningen. Därefter 

brukar förskolläraren fråga om det är någon som vet något ord som börjar på till exempel E, 

och då brukar eleverna säga namn som Erika, Erik och Ekorre och så vidare. Alla ord som 

eleverna kommer på skrivs upp på tavlan samtidigt som pedagogen ljudar bokstäverna i 

ordning, E-r-i-k. Eleverna får sedan berätta var i orden de ser bokstaven E, i början, mitten 

eller i slutet, pedagogen stryker sedan under bokstaven E i alla ord, E-k-o-r-r-e. De pratar och 

diskuterar ord och pedagogen brukar uppmärksamma eleverna på att det är dubbelteckning på 
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till exempel ekorre för att annars blir det ekore. De pratar även om sammansatta ord, med 

hjälp av bilder arbetar de med sammansatta ord. Till exempel på en av bilderna är det ett 

snöre, på den andra bilden är det en sko, sedan för de ihop bilderna och då blir det sko-snöre.  
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Diskussion 

 

Utifrån litteratur och genom intervjuer har jag fått en större inblick i hur barns läs- och 

skrivutveckling kan se ut samt hur pedagoger arbetar med just barns läs- och skrivutveckling. 

Därför anser jag att jag fått svar på mitt syfte som var att undersöka hur lärare beskriver sitt 

arbete med läs- och skrivlärande, samt mina frågeställningar: 

 

 Hur kan pedagogernas arbete med läs- och skrivlärande se ut i skolan? 

 

 Vad anser pedagogerna att de gör för att skapa motivation och intresse hos eleverna 

för läsning och skrivning? 

 

Undersökningen har varit väldigt intressant att genomföra och jag har fått ökade kunskaper 

inom bland annat hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärning, hur de pedagoger som 

medverkat i min undersökning arbetar med läs- och skrivlärande i grundskolans tidigare 

skolår. Genom intervjuerna framkommer även att pedagogerna arbetar med inspiration från 

Bornholmsmodellen samt hur de gör för att skapa intresse och engagemang hos eleverna. Till 

exempel vid bokstavsträning och läsning att på ett lekfullt och roligt sätt presentera veckans 

bokstav, att dramatisera en bok är även något som pedagogerna tar upp som intresserar och är 

motiverande. Sammanfattningsvis så karaktäriseras pedagogernas arbete av individuell 

utveckling samt bearbetning av litteratur av olika slag. Att skapa intresse och intressera 

eleverna på ett motiverande sätt engagerar eleverna till en god utveckling. Pedagogernas 

förhållningssätt till motivation och motivationsskapande bygger sammanfattningsvis på 

dramatiseringar av till exempel litteratur som riktar sig till elevernas intressen, och använda 

varierande lekfulla inlärningssätt som gör eleverna delaktiga.  Jag anser dock att det finns 

mycket mer fakta och kunskaper att ta till sig inom dessa områden. Jag kommer hela tiden att 

utveckla mina egna kunskaper, erfarenheter och vägar inom detta område som bland annat 

författarna Lundberg & Herrlin (2004) och de pedagoger som har medverkat i min 

undersökning har gjort. Genom denna undersökning har jag fått ta del av mycket som till 

exempel litteratur och högläsningens betydelse, att läs- och skrivutvecklingen hänger ihop och 

dess bärande grundstenar, olika metoder och arbetsätt. 

 

En viktig komponent i barns läs- och skrivutveckling är att barn i tidig ålder får bearbeta 

litteratur av olika slag i form av högläsning och diskussioner om text, bild och handling. Detta 

bidrar alltså med en ökad språklig medvetenhet, ett ökat ordförråd, barnen får en vidgad 

världsbild, vilket är utvecklande för fantasin. Bearbetning av litteratur bör förekomma 

dagligen i både skola som hem, detta utvecklar ett socialt samspel som ger goda stunder 

tillsammans samt utvecklar språket. Genom bearbetning av litteratur främjas barnens 

språkliga utveckling. Genom forskning som framgår i boken Lyckas med läsning (Bonnier, 

2001) framkommer det att högläsning borde förekomma dagligen i undervisningen. 

Högläsningen blir extra värdefull då det samtalas om textens handling, att pedagogerna aktivt 

tillsammans med eleverna diskutera och prata om händelser och handling. Högläsningen har 

visat sig vara gynnsam för elevens fortsatta läsutveckling (Bonnier, 2001). Detta kan man se 
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att de båda pedagogerna strävar och arbetar efter. Pedagogerna anser även de att högläsning 

och bearbetning av texter är viktigt för barn. Utifrån intervjuerna kan man även dra slutsatsen 

att det verkar vara mer lekfulla inslag i inlärningen i förskoleklassen, i årskurs ett verkar det 

bli mer på allvar direkt, mer skola, mer teori, mer och längre arbetspass. Även inom detta 

område kan man se skillnad på förskoleklassen och årskurs ett, förskoleklassen verkar ha mer 

högläsning och bearbetning av litteratur, bilder samt text och handling. Detta är dock något 

som grundskolläraren önskade och ansåg att de arbetade mer med, vilket jag anser är en bra 

insikt. Ändå kan man se att de två klasserna arbetar med liknande saker och övningar, fast 

förskoleklassen arbetar med mer lekfulla inslag än i årskurs ett. En sak som jag ställer mig 

frågande till är varför det i de tidigare årskurserna är till exempel mer lekfulla inslag och 

högläsning när barnen gynnas av detta även i andra årskurser. Varför sluta med högläsning 

och gemensamma stunder där bild och text bearbetas, varför kan inte skolan ta del av det 

arbetssätt som idag finns i förskolan? Jag tror att alla elever gynnas av dessa arbetssätt och 

metoder mer än vad vi kanske tror. En viktig aspekt i lärande och utveckling anser jag efter 

denna undersökning är att göra uppgifter och skaffandet av kunskap intressant och lärvänligt 

för alla individer.  

 

En annan tanke som slog mig var att eftersom det är så viktigt att barnen får komma i kontakt 

med litteratur av olika slag samt att högläsning bör förekomma varje dag är att det 

förmodligen finns barn som kanske inte alls får denna stimulans. Därför tycker jag att det är 

väldigt viktigt att skolan kan erbjuda detta, att barnen i alla fall i skolan får komma i kontakt 

med litteratur och bearbetning av text och bild på olika sätt. Vad skulle annars hända med 

dessa barn som kanske aldrig kommit i kontakt med litteratur, det sociala samspelet vid 

högläsning, biblioteksbesök och så vidare? Skulle de få ett tillräckligt och lika utvecklat 

ordförråd, språklig medvetenhet, fantasi och världsbild som de elever som mött och möter 

litteratur oftare? Genom intervjuerna framgår att pedagogerna brukar bearbeta litteratur på 

olika sätt som att ibland till exempel dramatisera sagorna vilket är främjande för fantasin, 

barnets ordförråd ökar, eleverna får träna på sitt självförtroende, att visa att man faktiskt kan 

och är duktig. Detta kan man läsa om i Svenssons (2009) bok, där tas olika sätt upp att 

bearbeta litteratur på, bland annat tas dramatisering och rollekar upp för att inspirera. Det är 

intressant att under intervjuerna framgår det att de arbetar med bland annat dramatisering för 

att barnet ska få träna på sitt självförtroende. Detta kan man dra paralleller till Taubes (2000) 

bok, där det framgår att genom forskning har det visat sig att dåligt självförtroende och 

utveckling kan hänga ihop till viss del, det är därför viktigt att pedagoger arbetar med att 

förstärka elevernas självförtroende (Taube, 2000). Författare och pedagogerna som medverkat 

i min undersökning anser att litteraturen ska vara något som intresserar barnen. Detta ger 

tydliga kopplingar till författarna Körling (2006) och Lundberg & Herrlin (2004). Genom 

intervjuerna framgår att även vid den tysta läsningen som de lite äldre barnen har kan man se 

att pedagogen har inspiration från kiwimetoden då hon anser att det är viktigt att eleverna 

själva får vara delaktiga i valet av bok, att boken speglar deras intressen, detta är en tydlig 

koppling till Kiwimetoden (Körling, 2006). Det är alltså väldigt viktigt för pedagogen att 

tänka på, att göra sina elever delaktiga och hur viktigt valet av bok faktiskt är för att skapa 

läsintresse och en fortsatt glädje att vilja utvecklas och fortsätta med sitt läsande (Lundberg & 

Herrlin, 2004).  
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Jag tror att föräldrar kanske inte är så medvetna om hur viktigt det är att barnen får komma i 

kontakt med litteratur. På föräldramöten brukar detta tas upp och samtalas kring, men mötet 

med litteratur är viktigt redan då barnen är små. Frost (2002) tar upp att högläsning är viktigt 

för barns språkutveckling. Vid högläsningen lär sig barnet olika språkliga begrepp genom att 

lyssna. På så vis kommer barnet i kontakt med olika språkliga sammanhang och börjar då 

vänja sig vid skriftspråket. Högläsning är något som har betydelse redan när barnen är små, då 

deras uppmärksamhet fångas av bilderböcker för att sedan utvecklas till mer textböcker. I 

Frost (2002) kan man ta del av forskning som visar på att högläsning har en stor betydelse 

redan när barnen är små, då de mest tittar på bilderna men uppmärksammar ändå vårt talade 

språk. Det har även visats att högläsning är bra för barnens språkutveckling då de vid 

högläsningen får ta del av en massa ord och olika begrepp genom att lyssna, på så vis vänjer 

barnet sig vid vårt skriftspråk (Frost, 2002). Högläsning bör ske i sociala sammanhang där 

vuxen och barn ingår i ett samspel med varandra, där de samtalar om texten, bilderna och 

handlingen. Hur ska då föräldrarna få denna information om högläsningens betydelse? Detta 

är något som bör förekomma under hela barnets uppväxt. Förslagsvis kan denna information 

nå föräldrarna redan då de besöker Barnavårdscentralen? Jag tror att föräldrarnas medverkan i 

deras barns utveckling har en väldigt stor betydelse för att barnen ska utvecklas. Föräldrar ser 

sina barn i hemmet, pedagogen i skolan, genom ett samarbete mellan skola och hem kan dessa 

två utvecklingsområden samspela. Vikten av litteratur och bearbetning av litteratur tas upp av 

väldigt många forskare, de anser att bearbetning av litteratur bör förekomma varje dag i både 

skola och hemmet. Föräldrar som redan tidigt börjar läsa högt för sina barn har visat sig vara 

väldigt betydande för deras barns fortsatta utveckling. Men å andra sidan när jag tänker efter 

så slog det mig att hur arbetar man med högläsning, bearbetning av text, bild och handling 

med barn som till exempel har hörselskada, döva barn, synskadade eller blinda barn? Hur gör 

man för att dessa barn ska få denna stimulans som forskarna är rörande överens om som en 

viktig bit i barnens utveckling? Detta tas inte upp i litteraturen och får mig då att fundera hur 

jag ska bemöta detta.   

 

Dagens samhälle är uppbyggt mycket på media, detta skapar både för- och nackdelar för 

barnens utveckling. En fördel är att barnen hela tiden i den miljö de vistas i får ta del av vårt 

tal- samt skriftspråk. En annan viktig komponent i barns utveckling är rim som både 

pedagogerna och författarna Lundberg & Herrlin (2004) tar upp som en viktig del i barnens 

utveckling. Genom rim främjas barnens språkliga medvetenhet samt den fonologiska 

medvetenheten. Den fonologiska medvetenheten är väldigt viktig för att barnen ska kunna 

lära sig att läsa och skriva menar Lundberg & Herrlin (2004). Den fonologiska medvetenheten 

innebär att barnet är medvetet om olika språkljud. För att träna den fonologiska 

medvetenheten kan enligt Lundberg & Herrlin (2004) använda sig av övningar som innefattar 

rim av olika slag (Lundberg & Herrlin, 2004). Genom intervjuerna framgår att förskolläraren 

arbetar mycket med rim, förskolläraren berättar att barnen tycker om att arbeta med rim. För 

att citera förskolläraren ”Alla barn älskar ju att rimma”, detta anser jag visar att förskolläraren 

är duktig på att få med sig och locka barnen till lärande och utveckling. Detta visar en tydlig 

koppling till både Trulle-materialet samt Bornholmsmodellen som förespråkar att det är 

viktigt att väcka barnens nyfikenhet, lust och glädje (Lundberg, 2009; www.trulle.com). 
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Lundberg & Herrlin (2004) anser att den fonologiska medvetenheten är en väldigt viktig del i 

barns läs- och skrivutveckling. Lundberg & Herrlin (2004) förespråkar att använda sig av 

bland annat ljudning av fonem och grafem, lägga till och ta bort språkljud från ord, rimma och 

klappa stavelser för att utveckla den fonologiska medvetenheten. Detta låter som ett bra sätt 

som kan locka och intressera barnen, men vi vet att alla barn är unika och därför behöver inte 

detta arbetssätt fungera som en bra arbetsmetod för alla. Exempelvis barn som har eller är på 

väg att utveckla läs- och skrivsvårigheter kanske inte passar in i detta arbetssätt. Ett barn som 

har eller är på väg att utveckla läs- och skrivsvårigheter har ofta svårigheter att ljuda, höra 

skillnad på olika fonem och grafem, de blandar ihop olika fonem och grafem både visuellt och 

auditivt. Andra exempel på barn som jag anser inte passar in i denna arbetsmetod är de elever 

som till exempel har en syn- eller hörselskada eller är blinda eller döva, hur gör då dessa barn 

då de varken kan se eller höra ljud, att inte se och höra fonem och grafem, hur lär sig dessa 

barn?  

 

I litteratur som jag har använt mig av i denna undersökning har det funnits mer skrivet om 

barns läsutveckling än om barns skrivutveckling. Detta tror jag har ett samband med att de 

flesta verkar ha en uppfattning om att barn utvecklas som läsare först för att sedan genom 

läsutvecklingen kommer skrivutvecklingen och att detta sker automatiskt. Andra synsätt som 

förekommer är att genom det ena kommer det andra, de har alltså ingen bestämd åsikt eller 

uppfattning om vilken utveckling som kommer först och påverkar den andra. En slutsats att 

dra utifrån detta är i alla fall att barn utvecklas olika och i olika takt, därmed tror jag att deras 

utveckling i vilken ordning läs- samt skrivutvecklingen kommer är även den individuell.  

 

Genom litteratur samt intervjuerna har jag fått en ny kunskap som jag tidigare inte har haft 

funderingar kring, nämligen att talspråket skiljer sig ganska mycket från skriftspråket ibland 

och detta medför ofta problem för barnen som är på stor väg i sin utveckling genom detta snår 

av svårigheter som kan uppkomma. När jag tänker efter så kan jag i vissa fall komma på mig 

själv att vi människor ofta kortar ner ord när vi pratar med varandra, framförallt i samspel 

med personer vi känner väl. De vet då vad vi menar ändå utan att vi behöver uttala orden som 

de står när de är skrivna på skriftspråket. Detta kan alltså skapa svårigheter då det ibland kan 

bli stora skillnader, det är därför viktigt att artikulera tydlig för en bättre förståelse och för att 

främja barnens språk- och skriftutveckling. Då barnen är små brukar ofta vuxna människor i 

barnets närhet prata lite gulligt och mer ”bebisspråk”, varför gör vi så? Eftersom det ibland 

kan bli stora skillnader i tal- samt skriftspråk och därför kan bidra till svårigheter för barn som 

håller på att lära sig läsa och skriva, är det då så bra att redan då barnet är litet höra dessa 

förkortningar? Ska vi istället tänka på vad vi säger och artikulera tydligare för att främja 

barnets fortsatta utveckling? 

 

Pedagogerna arbetade med Bornholmsmodellen fast främst med Trulle- materialet som 

bygger på olika utvecklingsnivåer som barnen ska ta sig igenom och klättra upp för 

kunskapsstegen. Bornholmsmodellen verkar utifrån litteratur och intervjuerna med 

pedagogerna vara ett väldigt bra material att utgå ifrån, som innehåller en inledning om barns 

utveckling samt en massa olika övningar och instruktioner med tillhörande material. Det är 
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lätta, roliga, engagerande blandade övningar som har en ökande svårighetsgrad. I materialet 

medföljer även en tidsplan över de olika övningarna, när och hur man ska lägga upp dem för 

att få bästa resultat. Materialet tar även upp smarta sätt att använda sig av plockmaterial som 

till exempel klossar för att barnen konkret ska kunna se att ett ord innehåller flera olika 

fonem. Kiwimetoden är även en metod som tas upp under intervjun av grundskolläraren som 

arbetar utifrån metoden till viss del under perioder. Förskolläraren använder även ett arbetssätt 

som jag anser har sina rötter i kiwimetoden då de arbetar med Trulle-materialets storbok som 

påminner om kiwiböckerna. Eftersom jag sedan tidigare har tagit upp litteratur och 

högläsningens betydelse samt att mötet med litteratur blir extra värdefullt då text, bild och 

handling bearbetas kan jag tycka att Kiwimetoden är en alldeles utmärkt metod att inspireras 

och sträva efter deras upplägg av kunskap och utveckling. Detta är bland annat något som tas 

upp i boken ”Lyckas med läsning” (Bonnier, 2001) att genom forskning som framgår i boken 

framkommer det att högläsning borde förekomma dagligen i undervisningen. Högläsningen 

blir extra värdefull då det samtalas om textens handling, att pedagogerna aktivt tillsammans 

med eleverna diskutera och prata om händelser och handling. Högläsningen har visat sig vara 

gynnsam för elevens fortsatta läsutveckling (Bonnier, 2001). Jag fick en känsla vid 

intervjuerna att denna arbetsmetod endast användes till och från. I intervjun med 

grundskolläraren tog hon upp att inspirationen från Kiwimetodens upplägg finns i deras arbete 

men att de inte alltid använder kiwimetoden fullt ut. Detta är något som jag själv skulle tycka 

vore intressant att testa till exempel på min kommande verksamhetsförlagda utbildning, VFU, 

som är den sista VFU jag gör inom Lärarprogrammet. Det vore därför ett väldigt bra tillfälle 

för mig att bland annat testa detta inför mitt kommande yrkesliv.  

 

Under intervjuerna framgår att pedagogerna inte arbetar enbart med en metod eller ett 

arbetssätt utan blandar favoriter från olika material och arbetssätt som de har arbetat med förr 

och anses fungera bra, båda pedagogerna tar upp vikten av att som pedagog känna sig tillfreds 

med materialet för att få en fungerande och effektiv undervisning. Metoder och arbetssätt är 

något som kan varieras från termin till termin och valet av arbetssätt och metoder beror alltså 

på vad det är för klass och vad klassen har för behov och vad som passar deras utveckling 

bäst. Aspekt om metoder och arbetssätt som jag har är att det alla gånger kanske inte är 

barngruppen som styr valet av arbetssätt och metoder. Jag tror däremot att ofta är det 

pedagogerna som väljer utifrån sig själva för att de känner sig trygga och inarbetade med 

arbetsätt eller metod/metoder och vet att den brukar fungerar bra. En slutsats jag kan göra 

utifrån arbetssätt och metoder är, hur många metoder och arbetssätt skulle egentligen behövas 

för att främja alla individers utveckling? Om ett barn inte följer normen och passar in i det 

arbetssätt eller den metod som pedagogen valt tror jag att det ofta händer att människor i 

barnets närhet börjar fundera, tycka och tänka att felet ligger hos individen. Men gör det 

verkligen det alla gånger? Jag tror att det är viktigt som pedagog att noga försöka förstå vad 

och varför barnet har svårigheter med vissa saker, att som pedagog granska sig själv, vad gör 

jag, kan jag ändra på något för att det ska bli bättre för det här barnet? En viktig insikt tror jag 

är att i arbete med andra människor och individer är att våga granska sig själv, vad man gör 

och inte gör, var ligger problemet, ingen är perfekt och alla utvecklas hela tiden till det bättre. 

Utan att någon gång granska sig själv tror jag att man försummar goda chanser att utvecklas 

till det bättre, att bli en bättre medmänniska och pedagog. Jag tror även att valet av 
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arbetsmetod inte har så stor betydelse, jag tror att barnen tillslut på något sätt hittar sin egen 

väg till utveckling av läsning och skrivning. 

 

Bornholmsmodellen och Trulle- materialet är material som jag själv skulle kunna tänka mig 

att arbeta med. Efter att ha läst och fått tagit del av pedagogernas synsätt på metoderna känner 

jag en slags trygghet främst i det material som Lundberg (2009) har arbetat fram i 

Bornholmsmodellen samt Trulle-materialet (www.trulle.com) där det finns ett 

utvecklingsschema att följa så att man vet att barnet får med sig allt, att de utvecklas och vad 

jag som pedagog kan göra för att främja barnets nästa steg i utvecklingen, och att även kunna 

visa barnets föräldrar att deras barn utvecklas, hur de arbetar och vad de kan göra hemma för 

att främja. Enligt författaren och forskaren Lundberg & Herrlin (2004) som tagit fram denna 

bok är detta deras mål att uppfylla, att ge pedagogerna en bättre trygghet, att de på ett enkelt 

sätt kan se var deras elever befinner sig samt hur pedagogen ska kunna hjälpa eleverna vidare 

i sin utveckling. Författaren tar även upp att kartläggningen är ett bra underlag för elevens 

utvecklingssamtal då pedagogen kan visa föräldrarna hur deras barn utvecklas (Lundberg & 

Herrlin, 2004). Fast å andra sidan kan jag egentligen inte uttala mig om arbetssätten och 

metoderna då jag själv inte har provat dem, jag kan endast bygga upp mina förväntningar 

utifrån vad författarna och pedagogerna anser är bra och viktigt. När jag började med denna 

undersökning hade jag boken ”God läsutveckling” (Lundberg & Herrlin, 2004) och 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2009) i tankarna, jag har hela tiden matats av att dessa 

läromedel ska vara bra och främjande att arbeta med, men vad vet jag, en lärarstudent som 

egentligen inte har någon direkt kunskap och färdighet i arbete med barns utveckling. Andra 

intressanta synsätt har väckts hos mig i slutet av denna undersökning främst i skrivandet och 

bearbetningen här i diskussionen.   

En sak som jag verkligen har lärt mig genom denna undersökning är hur pass viktigt det är att 

använda sig av rätt metoder för att alla barn ska kunna utvecklas, få hjälp och stöttning där de 

befinner sig i dagsläget, vilka arbetssätt och material som passar bäst, att engagera och 

intressera barnen på olika sätt, att alla barn är olika och att de tar olika vägar genom dessa 

olika utvecklingsstadier. En slutsats som man kan dra är hur viktigt det är att se alla individer 

och deras läs- och skrivutveckling, att de får hjälp med det de behöver oavsett om de behöver 

mer eller mindre hjälp, detta ska göras i tid. En faktor som kan påverka eleverna är miljön 

som de vistas i, pedagogerna tog upp vikten av ett lugnt och tryggt klassrum, eleverna ska 

trivas, det ska vara en varm och inbjudande miljö. Taube (2000) tar i sin bok upp att det ska 

vara en varm, inbjudande miljö där eleverna kan känna trygghet och en plats där de känner sig 

rofyllda för att inhämta kunskaper. Genom den sociala miljö som eleverna hela tiden vistas i 

skapas ett intresse för att upptäcka, undersöka och experimentera med språket (Taube, 2000). 

Miljöfrågan är något som jag inte har tänkt så mycket på tidigare, men för att skapa trygghet, 

trivsel och lugn spelar faktiskt miljön en betydande roll. Till exempel lugna färger, inte för 

mycket material och papper överallt, det ska vara lätt att hitta för att enkelt kunna hämta det 

som behövs utan att störa andra, även placering av eleverna som bordsplacering och 

samlingar är viktigt att tänka på.  
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Valet av metod, kvalitativa forskningsintervjuer anser jag var ett väldigt bra alternativ för min 

undersökning och jag är nöjd med mina resultat. Genom att använda sig av intervjuer kan jag 

själv bestämma och styra över intervjuns innehåll och på bästa sätt få fram det intresseområde 

jag har valt att undersöka. Jag är väldigt tacksam för att pedagogerna ville medverka och bidra 

med sina tankesätt och erfarenheter, vilket har varit väldigt intressant att få ta del av. Valet av 

pedagogerna anser jag även var ett bra val då jag intervjuade en förskollärare verksam i 

förskoleklass och en grundskollärare verksam i grundskolans tidigare skolår, år 2. Genom att 

intervjua dessa pedagoger fick jag en röd tråd genom mina intervjuer då jag började med att 

intervjua förskolläraren och arbetet i förskoleklass och sedan grundskolläraren och dess 

arbetssätt. Eftersom de båda intervjuerna förvandlades till mer berättande samtal om deras 

tankesätt, erfarenheter och arbetssätt kändes det som att intervjuerna fick ett djupare innehåll 

jämfört med om jag skulle ställa fråga på fråga och endast få ett svar på dessa frågor. Jag att 

detta gynnade mig och jag fick ut mer av intervjuerna. I slutet av alla undersökningar brukar 

man fråga sig själv om man kunde ha gjort något annorlunda, till exempel hur jag skulle göra 

om jag fick göra om undersökningen, skulle jag välja att utforma undersökningen på samma 

sätt? Jag ställer mig därför frågan, och jag tror att om det är något jag skulle kunnat göra 

annorlunda så skulle jag nog välja att använda mig av en blandning av observationer och 

intervjuer, kanske även några fler medverkande pedagoger från olika skolområden för att få 

ett större perspektiv. Genom en blandning av observationer och intervjuer skulle jag få en 

djupare bild och förståelse för hur pedagogerna arbetade med läs- och skrivutvecklingen, 

vilka metoder de använder och hur de använder dem. Slutsatsen att välja fler medverkande 

pedagoger skulle sannolikt leda till fler olika arbetssätt som till exempel olika arbetsmetoder. 

Valet av medverkande pedagoger och dess kunskaper är individuella och alla bär med sig 

olika kunskaper och erfarenheter, även hur länge pedagogerna har varit verksamma inom 

läraryrket spelar roll. Det skulle därför vara intressant att ta del av olika pedagogers synsätt 

och arbetssätt, om det finns några skillnader mellan de pedagoger som har varit verksamma 

fler eller färre år än den andra. Valet av pedagoger och skolområden tror jag även spelar in, 

eftersom det ofta är samma eller liknande arbetssätt utformat på skolan. Pedagogernas 

arbetssätt som till exempel motivationsskapande vid läsning är väldigt relevant i skolan 

eftersom eleverna bör ha en god och positiv inställning till läsning. Det är därför viktigt att 

pedagogerna ser till elevernas intressen i bokval och att eleverna får vara delaktiga i valen. 

Förskolläraren använde sig mycket av lekfulla inslag i undervisningen, till exempel för att 

engagera och intressera eleverna för bokstäver, texter och till sist ett intresse för läsning och 

skrivning. Att eleverna från början har en bra inställning till läsning och skrivning gynnar 

elevernas fortsatta utveckling. Pedagogerna arbetar individualiserat och med hjälp av en 

kartläggning kan de se vad varje enskild elev behöver för nästa steg i sin utveckling. Genom 

individualisering får varje enskild elev arbeta med deras utvecklingsområden samt i den takt 

de behöver för att utvecklas ytterligare. Dagens skola arbetar och strävar mycket efter ett 

individualiserat skolsystem där allas utveckling ska gynnas. Utifrån resultatet från litteratur 

och intervjuer med pedagogerna är arbetsmetoderna Bornholmsmodellen samt Kiwimetoden 

de mest framstående. De verkar vara bra hjälpmedel för pedagogerna. Det skulle vara 

intressant att ta del av elevernas synsätt och upplevelser av dessa arbetsmetoder.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Hur arbetar du för att locka och intressera eleverna till läsning och skrivning? Behövs det?  

 

 

Arbetar du systematiskt med den språkliga medvetenheten? T.ex. den fonologiska cirkeln och 

skrivutvecklingskurvan? Hur arbetar du med detta?  

 

 

Hur arbetar du med bokstavskännedom?  

T.ex. ljudning, helordsmetoden 

 

 

Använder du dig av någon speciell metod som t.ex. Bornholmsmodellen, Kiwi, Whole 

language, LTG? Har du kommit i kontakt med dessa metoder, och använder sig alla kollegor 

av samma metod? 

Använder du dig av något annat speciellt material t.ex. olika böcker, stora bilderböcker?  

Vem är det som väljer ut detta material? 

 

 

Samarbetar ni i arbetslag?  

Används samma material till klasserna, följer materialet eleverna upp i årskurserna?  

 

 

Finns det ett samarbete mellan de olika klasserna, och brukar ni arbeta åldersintegrerat?  

 

 

Brukar ni på skolområdet göra några tester för att se vart eleverna ligger i sin utveckling? I så 

fall vilka tester görs? Påverkar testernas resultat planering av undervisningen? 

Hur arbetar du med dokumentation, för att på ett enkelt sätt kunna se vart eleverna ligger i sin 

utveckling?  

 

 

Är det viktigt med högläsning? Varför/ varför inte?  

Hur gör du vid högläsning? 

Brukar ni diskutera och samtala kring böckerna (boksamtal), bilderna och textens innehåll?  

Är det ett flerstämmigt klassrum? Där både pedagog och elever pratar, diskuterar och kommer 

till tals? 
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Hur viktigt är det med barnets miljö (klassrummets konstruktion, böcker, konkret material, 

färger, inspiration m.m.) för en bra läs- och skrivutveckling? Vad är det som är viktigast?  

 

 

Förskoleklass ska fungera som en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen ska locka 

och intressera barnen in i tal- och skriftspråk, läsning och skrivning och använda metoder med 

lekfulla inslag. Stämmer detta överens med ert upplägg på detta skolområde? Eller har dagens 

förskoleklass påverkats av den mer traditionella skolan?  

 

 

Nästan alla barn går numera på förskola, finns det några barn som inte har gått på förskola 

innan de börjar förskoleklass? Kan man se några skillnader på dessa barns utveckling och de 

barn som har tagit del av förskolans pedagogik och social träning? 
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Bilaga 2 

 

Mejlet till de medverkande pedagogerna. 

 

Hej … och …! 

 

Cecilia Andersson heter jag och läser min sista termin på  

lärarutbildningen på Karlstad Universitet. Jag skriver nu mitt  

examensarbete och skulle gärna vilja komma och fråga er några frågor, som  

en intervju. Jag har skickat er ett varsitt mejl då jag är intresserad av  

att intervjua er båda om hur ni arbetar med elevernas utveckling med  

inriktning på barn läs- och skrivutveckling. Jag har valt er för att jag  

har haft er som handledare i några veckor och tyckte då att ni gjorde ett  

bra jobb! Jag har tänkt att intervjua er en och en då ni har olika  

klasser. Kanske ni kan diskutera och komma överens om en dag som passar er  

båda att jag kommer!? Jag har beräknat att varje intervju kommer att ta max 1h 30min. 

För mig passar vecka 39 bra. Det är absolut inget tvång att delta i min intervju, men jag 

hoppas att ni vill hjälpa mig med detta! :) 

Hör av er till mig om ni har några frågor eller funderingar! 

 

Mvh Cecilia Andersson 

Telefonnr. ….. 

Mejladress ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


