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Abstract 

 
The purpose of this work is to explore how to work with early reading and writing and find 
out what really comes first of the two. The work also involves the best known literacy 
learning methods and deals with methods to work around reading and writing. 
 
I have read previous research on the subject and watched a movie from our AV-central on 
children’s early language development. It includes an interview with two professors of 
education, Mats Myrberg and Mats Ekholm where they talk about the pros and cons of early 
learning literacy. My research is based on literary sources and interviews with educators who 
work with reading and writing in the early years.  
 
The results showed that even if a teacher tries to work with early writing skills we still remain 
in the traditional school, beginning with learning how to read. The school of today is 
characterized by individualized learning. The need for levelled education is huge and the 
teachers often feel the time is insufficient.   
 
Key words: early reading and writing, linguistic awareness, written language development, 
whole word method 
 
 
 
 



 

Sammandrag  
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan arbeta med tidig läs- och skrivinlärning och 
vad som egentligen kommer först av de två. Arbetet handlar även om de största 
läsinlärningsmetoderna och tar upp metoder att arbeta kring läs –och skrivutveckling.  
 
Jag har läst tidigare forskning kring ämnet och lånat en film från AV- centralen om barns 
tidiga språkutveckling. I den finns en intervju med de två pedagogikprofessorerna Mats 
Myrberg och Mats Ekholm där de talar om för –och nackdelar med att lära sig läsa tidigt.  
Min undersökning är baserad på litterära källor och intervjuer med pedagoger som arbetar 
med läs- och skrivinlärning i de tidiga åren.  
 
Resultatet visade att även om en pedagog försöker få in skrivinlärning tidigt är man till stor 
del fortfarande kvar i den traditionella skolan och börjar med läsinlärning. 
Dagens skola kännetecknas i mångt och mycket av individanpassad inlärning. Behovet av 
nivåanpassad undervisning är stor och pedagogerna känner ofta att tiden inte räcker till.  
 
  
Nyckelord: läs –och skrivinlärning, språklig medvetenhet, skriftspråklig utveckling, 
helordsmetoden 
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1. Inledning 

Barns första möte med läsning kan variera avsevärt beroende på social och kulturell 

bakgrund. Små barn visar ofta ett stort intresse för böcker och skrift. För andra kan 

första mötet med det skrivna språket ske betydligt senare när de kommer till skolan. 

I den tidiga läs- och skrivutvecklingen läggs grunden till att kunna uttrycka sig på ett 

nytt sätt i tal och ett mycket rikare språk kan växa fram. Barnen lär sig hantera 

redskapen för läsande och skrivande. Det kan vara hur man håller i en bok eller penna 

och vad man sen kan göra med dem.  

 

Att kunna läsa är idag en självklarhet för framtida utbildning och arbete. Samhället 

bygger på att alla ska kunna ta del av skriftlig information för att verka som ett 

demokratiskt land. För att alla ska få lära sig läsa, krävs att vi som pedagoger är både 

lyhörda och kvicktänkta. Vi behöver se till att alla barn hänger med i skolan. Vi måste 

även hitta olika vägar till att hjälpa de som halkat efter. Många förskolor arbetar idag 

mer systematiskt än tidigare med att bygga in olika läs- och skrivaktiviteter i sin 

pedagogik.  

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att ta reda på pedagogers arbetssätt i läs- och skrivinlärning i 

grundskolans tidiga år. Vad anser de komma först av de två lärorna? Hur kan man 

arbeta med bokstäver på bästa sätt, enligt deras metoder? Jag vill även ta reda på hur 

pedagogerna ser på elevernas lust att lära. Om de märker någon skillnad på hur 

eleverna var när de började arbeta som pedagoger till hur de är idag. Elevers 

motivation anser jag hör till en stor del av undervisningen och lusten att lära ska inte 

tas för given. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, förkortat Lpo 94, anges skolans uppdrag på följande sätt:  
  

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 
språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. 1  

 

                                                 
1Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (LPO 94). (Skolverket: 
Stockholm, 2006) s. 12 
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1.2 Frågeställning 
Vad kommer först i praktiken, skrivning eller läsning? 

Vilka metoder använder sig pedagogerna av vid läs –och skrivinlärning? 

Hur upplever pedagogerna elevers lust att lära nu, jämfört med när de började?   

 

2. Bakgrund 

Jag hade bestämt mig för att ta reda på hur man som pedagog kan arbeta med tidig läs 

- och skrivinlärning. Allt eftersom lärde jag mig att det inte var riktigt så enkelt. Nya 

idéer kontra de äldre lärorna gav mig mycket att fundera kring. Att intervjua olika 

pedagoger gav mig en större inblick i hur skolan verkligen ser ut. Tanken var först att 

endast gå till de litterära källor som finns men att kombinera intervjuer med litteratur 

kändes som ett bättre alternativt eftersom jag då kan associera praktiska exempel till 

teoretiska exempel. Att ha varit ute på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, har även 

gett mig mycket att arbeta kring i mitt skrivande och jag har lättare att associera till de 

exempel som givits i mitt arbete.  

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

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

att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 2 

 

2.1 Barnets tidiga språkutveckling 

Forskning visar att barn kan knäcka läskoden redan mellan två till tre års ålder.3 

Ragnhild Söderbergh har i sin bok Barnets tidiga språkutveckling tagit upp barnet och 

det skrivna språket. Söderbergh menar att barn själva kan lära sig läsa från 1,5 års 

ålder och skriva nästan lika tidigt som de lär sig tala.4 Trots det, är det väldigt få barn 

som faktiskt lär sig läsa tidigt. Den största orsaken till detta tros vara skolans starka 

fäste som uppdragstagare att lära ut.5 Tilltron läggs på pedagoger med större 

                                                 
2 Lpo 94 s. 7 
3 Håkansson Gisela, Språkinlärning hos barn, (Studentlitteratur, Lund, 1998) s. 108 
4 Söderbergh Ragnhild, Barnets tidiga språkutveckling, (Liber, Malmö, 1988) s. 110 
5 Söderbergh, s. 110 
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erfarenhet. Det kan även vara att andra är rädda att lära ut läsning felaktigt tidigare än 

vad det är tänkt och på bekostnad av den viktiga leken. Det kan vara tankar som 

”tidiga läsare leker inte, de får dåliga kamratkontakter, deras estetiska aktiviteter blir 

lidande etc.”6 Den tidiga läsningen sägs vara särskilt viktig för barn med en 

hörselskada eller annat handikapp.7  Genom läsandet får barn ett ordförråd de annars 

hade saknat. De lär sig också hur det svenska språket är uppbyggt med till exempel 

böjningsändelser, prepositioner och andra formord som inte finns i teckenspråket. 8 

 

2.2 Språklig medvetenhet  

Forskare har visat ett stort intresse för barns språkliga medvetenhet sedan början av 

1980-talet. Språklig medvetenhet är när barnet självständigt börjar fundera över 

språket mer eller mindre medvetet, att barnet tänker på språkets form och hur något 

sägs. Ett språk innehåller både ord, delar av ord, det vill säga morfem och ljud kallat 

fonem. Språklig medvetenhet utvecklas gradvis. Före sex års ålder har barnet kunnat 

tillgodose sig många delar. De har säkerligen provat hur ord låter i form av olika 

böjningar enligt de språkregler de känner till och även försökt rimma på ord eller hittat 

på egna.9  Flera forskare i Sverige har sett att barn i förskolan spontant kan utveckla en 

förmåga att känna igen rim.10 

 

Fonologisk medvetenhet och läsinlärning är beroende av varandra. Man ska inte 

förutse att barn lär sig läsa och skriva spontant. Den fonologiska medvetenheten kan 

utvecklas om barn, innan själva läsinlärningens början, får olika språklekstillfällen. 

Om barnet inte har denna medvetenhet innan det lär sig läsa kan det bli svårare att 

knäcka läskoden. Här spelar pedagogen en viktig roll och det är med hjälp av denne 

som barnet kan utvecklas. Om ett barns nyfikenhet till språk får uppmuntran kan det 

leda till en positiv förstärkning som hjälper barnet till en högre språklig medvetenhet. 

För att ett barn ska utveckla sitt språk krävs det att hon dagligen ges tillfällen till 

                                                 
6 Söderbergh, s. 110 
7 Håkansson, Gisela, s. 108 
8 Söderberghs bok citerad i Håkansson s. 108  
9 Svensson, Ann-Katrin, Språkglädje (Studentlitteratur, Lund 1995) s. 23 
10 Svensson, s. 22 
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samtal. Genom att lära barnet att leka med ord kan man förbereda barnet för läs- och 

skrivinlärningen. Att som pedagog använda språklekar i en barngrupp kan ha många 

fördelar, dels gör de barn medvetna om språket och underlättar kommande läs- och 

skrivinlärning, dels skapar det en gemenskap och kommunikation mellan barn.11 

 

När man lär sig att läsa och skriva, lär man sig också något om det man läser och 

skriver. Och tvärtom, när man läser och skriver för att lära sig om något, lär man sig 

samtidigt att läsa och skriva. Det medför bland annat att det inte går att säga att man 

först ska lära sig att läsa och skriva för att sedan läsa och skriva för att lära.  12 

 

2.3 Läsinlärning 

Vad innebär själva uttrycket att vara läskunnig? Först och främst är det ”den formella 

behärskningen av den skriftliga koden”.13 Där har man insikt i både hur skrivtecknen 

ser ut, hur de kan kombineras och framförallt ljudas. De skrivna orden måste kunna 

förmedla ett innehåll till sin läsare. Även om ett barn har knäckt läskoden kan han 

eller hon ha svårt att förstå vad som faktiskt står, eftersom det skrivna språket har så 

många ord och textkonstruktioner som bara finns i just skrift. Det kan vara 

ålderdomliga uttryck eller grammatik som gör det svårt för barnet att förstå. Att man 

lär sig läsa och skriva, innebär att man även lär sig att använda ett speciellt 

skriftspråkligt vokabulär och en annan grammatik.14 Skolgång och vidare utbildning 

kan därför ses som en fortsatt inskolning i det skrivna språket. Slutligen lär man sig 

det skrivna språkets olika funktioner. Det är en stor skillnad i läsning. Det kan vara allt 

från att läsa en tidning och dess olika artiklar och texttyper till en upplysning vid 

exempelvis en trafikskylt.    

 

 

 

                                                 
11 Svensson, s. 12  
12 Bjar, Louise & Liberg, Caroline, Barn utvecklar sitt språk, (Studentlitteratur AB, Lund, 2003) s. 216 
13 Söderbergh, s. 120  
14 Söderberg, s. 120 
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2.4 Åldersanpassad inlärning 

Att läsa ordet GOTTOLAKTSEJ, skrivet av ett litet barn, kan i första anblick vara 

obegripligt. Läser man det högt för sig själv är det lättare. Man märker då att det här 

barnet använt sig av talspråk i ett försök att meddela var den befinner sig. Små barns 

försök till skrift blir ofta mer ljudnära än vad verkligheten tillåter.15 

 

Den språkliga medvetenheten utvecklas gradvis. Före sex års ålder har barn redan nått 

olika grader då de hittat på egna ord, reagerat på språkliga uttryck och fel i språk, böjt 

ord och dessutom lekt med ord genom rim. Sexåringar kan ofta dela upp ord i ljud och 

har då nått en fonologisk medvetenhet. Vid sju års ålder och skolans början brukar de 

flesta barn kunna ta bort bokstäver från ord och höra vad det nya ordet blir.16  

 

2.5 Metoder för inlärning  

Det finns många olika läsinlärningsmetoder. Nedan sammanfattas några av de mest kända 
i sin helhet. 

2.5.1 Helordsmetoden 
 
Förutom att skapa en fonologisk och syntaktisk medvetenhet hos barnet kan 

helordsmetoden vara en hjälp. Här presenterar man skrivna ord för barnet som då lär 

sig känna igen ordbilden. Med enbart versaler kan orden tendera att se likadana ut 

bortsett från längd. Det krävs därför att man använder både stora och små bokstäver 

för att barnet ska se skillnad på orden.17  

Ett lärorikt alternativ är att göra memory av de ord som barnet redan känner till. 

Korten kan allt eftersom fyllas på med fler när barnet lär sig fler. På så vis kan man 

börja mycket tidigt.  

 
Söderbergh […] skildrar hur en flicka som var 2 år och 4 månader började lära sig 

läsa via läslappar. För att flickan skulle förstå sambandet mellan texten och 

föremålet visade flickans föräldrar föremålet som stod på lappen. Om det stod 

                                                 
15 Håkansson, s. 108 
16 Svensson, s. 23  
17 Svensson, s. 25 
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”bil” på en lapp så visade man en leksaksbil för flickan. Om det stod ”gråta” så 

”grät” föräldern. Allt gjordes så tydligt som möjligt.18 

 

2.5.2 Whole Language 
 
Från Nya Zeeland kommer Kiwimetoden, även känd som ”Whole Language”. Eleverna 

har ingen läslära utan använder till en början små böcker med lätt text. Barnen kan till en 

början ”låtsasläsa” texten i böckerna. På alla skolor i Nya Zeeland finns sådana böcker 

som är ordnade efter färg och svårighetsgrad.  

 

Man använder sig av en storbok som är större än vanliga böcker i både form, bild och 

text. I den läser man ofta i grupp. Det finns även tillhörande småböckerna, kallad lillbok 

där arbetet är mer individanpassat. Vid introduktion av storboken börjar man med att 

skapa en förförståelse kring innehållet, samtalar om bokens framsida, tittar på bilderna 

och diskuterar vad man tror kommer hända i berättelsen. Fyra slag av läsning beskrivs:  

 Högläsning: Görs av läraren.  

 Gemensam läsning: Där använder läraren en storbok och involverar barnen i 

läsningen.  

 Vägledd läsning: En mindre grupp på 4-6 elever får läsa, tala och reflektera 

med ledning av läraren. Barnen ökar därmed sin fonologiska medvetenhet, får 

ett rikare ordförråd och lär sig nya ljud. 

 Självständig läsning: Eleverna uppmuntras till att läsa olika slags texter på 

egen hand 

Till varje bok hör en utförlig lärarhandledning med olika undervisningsförslag samt läs –

och skrivövningar att kopiera till eleverna. ”Bedömning av var eleverna befinner sig i sin 

läs- och skrivutveckling samt planering av det fortsatta arbetet ingår som en naturlig del i 

det dagliga arbetet i klasserna.”19 Målsättningen för hela arbetet är att barnen efterhand 

ska klara av att läsa okända texter och förstå dess innebörd. 

                                                 
18 Svensson, s. 25 
19 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=kiwi  101019 
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2.5.3 Läsning på Talets Grund (LTG) 
 
På 1970-talet utvecklade Ulrika Leimar en metod som kallas LTG. Leimar ville istället 

för att begränsa ordval som ofta de traditionella läslärorna bestod av, kunna använda 

barnens egna ordförråd. Stor vikt läggs även på att eleverna ska knäcka koden genom 

”traditionell läsundervisningsmetodik”20 Metoden går ut på att elever och läraren 

tillsammans formulerar en text som utgör grunden för vad de kommer arbeta med under 

en tid. I LTG ingår fem faser.  

 

Samtalsfasen  

Här pratar eleverna och läraren pratar om saker de har upplevt eller något de har 

gemensamt för att komma fram till en text. De samlar ord och begrepp som de alla 

känner igen.  

   

Dikteringsfasen  

Eleverna formulerar meningar som läraren skriver ned på ett blädderblock. Barnen får då 

se orden samlade i text. Eleverna får här tillfälle att utifrån sina egna förutsättningar 

undersöka hur tal och skrift hänger ihop.  

   

Laborationsfasen  

Här arbetar eleverna individuellt med läs- och skrivinlärning. Läraren textar i förväg på 

pappersremsor antingen några få bokstäver, hela ord eller meningar. De används sen vid 

övningarna. En elev pekar efter raden i den gemensamma texten och de andra läser högt 

tillsammans. Eleverna får sen var och en arbeta med en uppgift som läraren delat ut på 

pappersremsan. Det kan vara att arbeta med en särskild bokstav, läsa en mening eller 

ljuda samman ett ord. Till sist får eleven leta efter bokstaven, meningen eller ordet i den 

gemensamma texten. ”Leimar menade att lärare som arbetar med LTG måste kunna 

hantera den traditionella läsinlärningsmetodiken mycket väl för att kunna individanpassa 

uppgifter som passar varje elevs nivå.”21  

                                                                                                                                                 
  
20 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg 101019  
21 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg 101019  
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Återläsningsfasen  

Den gemensamma texten skrivs ut från datorn med stora bokstäver och kopieras så att 

varje barn får var sin text som de själva ska läsa. Läraren går runt och lyssnar på alla och 

markerar vilka ord som kan behöva övas mer på. Även eleven själv kan stryka under 

vissa ord. De har varsin ordlåda där de samlar ordkort. Antalet kort är det antalet ord som 

är understrukna. 

   

Efterbehandlingsfasen  

Elevens börjar arbeta med de understrukna orden. De skrivs på var sitt ordkort. Om 

eleven vill kan den rita en bild till. Efter en tid får eleven läsa orden igen för läraren. 

Till LTG-metoden görs en bokstavskontroll. Det är en prövning av varje barns 

bokstavskunskap som vanligtvis utförs minst en gång i månaden.22 

 

2.5.4 Wittingmetoden 
 
Symbolfunktionen och förståelse är de två huvudkomponenterna i Wittingmetoden. Syftet 

är att eleverna ska identifiera språkljud och deras motsvarande bokstäver. Först därefter 

kan de få en förståelse för hela meningar.23 

   

Självständighetsarbetet  

Eleverna får själva bestämma vad de ska arbeta med och eftersom de hunnit olika långt i 

sin utveckling kommer de att välja olika saker. Några kan vilja rita och fylla i bokstäver, 

andra lägga ihop ett bokstavspussel. Barnen får lära sig hur det känns att kunna klara av 

saker på egen hand genom detta arbetssätt. 

   

Symbolinlärningen  

Barnen får först träna på att lyssna på olika ljud och därefter lyssna på hur talade ord 

låter. Eleverna utvecklar en språklig medvetenhet och förstår att det finns språkljud i de 

                                                 
22 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg 101019  
23 Witting, Maja, Grundelement i Wittingmetoden : elevansvar och arbete med innehållsneutrala 
språkstrukturer, (Ekelund, Stockholm,1990) s. 8 
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ord som de själva använder. Bokstäverna lärs in i en bestämd ordning; vokaler, 

konsonanter (c, x, z och q introduceras sist) därefter j-ljudets beteckningssätt samt ng-, 

sje- och tje-ljudens symboler. Syftet är att knyta an till elevernas talade språk. 

   

Arbetet med de innehållsneutrala språkstrukturerna  

Eleverna får träna på att ljuda kortare stavelser som ”vi, va, vy och vo”.  

Sen ser de på de övade språkstrukturerna och bestämmer vilka av dessa som är riktiga ord 

eller vilka man behöver bygga på för att bilda ett ord. Därefter bearbetas orden i antingen 

samtal med hjälp av ett drama eller i bild. Barnen får därefter göra så kallad 

avlyssningsskrivning. De lyssnar på ord och skriver de kombinationer som man tidigare 

tränat att sammanljuda. Först när eleverna kan i stort sett alla bokstäver och hur de låter, 

presenteras hela texter i små, lätta böcker.24   

 

2.5.5 Att skriva sig till läsning 
 
Den norske pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton har utvecklat en metod som 

innebär att man lär sig läsa genom att först skriva på dator. Trageton anser att det är 

lättare att skriva än att läsa och att sexåringar ofta har svårt att skriva för hand. 

Lösningen för dem kan vara att få börja skriva med datorns hjälp. På så vis ”kan den 

traditionella läs och skrivinlärningen omvandlas till ett skriv –och läslärande.”25 Hans 

metod har vunnit mark främst i södra och västra Sverige samt Finland. Trageton själv 

har utvärderat sin metod i fjorton klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland men 

en oberoende vetenskaplig utvärdering har inte genomförts. Han har följt elever under 

fyra år och har därefter kommit fram till att de elever som började sin läsinlärning med 

att skriva med datorns hjälp lärde sig läsa tidigare än de elever som fått använda sig av 

traditionell läs –och skrivinlärning. Lärarna som arbetade med barnen hade dessutom 

uppmärksammat att de som använde sig av datorer kunde skriva både längre och bättre 

texter än andra.  

 

                                                 
24 http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=witting hämtat 101016  
25 Hedström, s. 83 
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Under de senaste 25 åren har forskarna gradvis blivit mer medvetna om att skrivning 

är lättare än läsning för barn mellan fem och nio års ålder.26 

 

2.5.6 Bornholmsmodellen  
 
Bornholmsmodellen är utarbetad efter en studie gjord på förskolebarn i Danmark. Syftet 

med studien var att ta reda på om det var möjligt att stimulera språklig medvetenhet och 

även bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk medvetenhet och tidig läsinlärning.  

Under en period av åtta månade fick elever leka med språket 15-20 minuter varje dag. 

Fokus låg på att lekarna skulle vara välstrukturerade, lärarledda och lustfyllda. 

Programmet innehöll rim och ramsor, olika lekar med ord och stavelser, auditiva lekar 

och betoningsövningar i ökande svårighetsgrader. I studien fick de barn som haft lägst 

språklig medvetenhet före studien, bäst resultat. Stor effekt märktes i den fonologiska 

medvetenheten för alla barnen i experimentgruppen. Även på ordavkodning och 

stavning.27 

 

2.6 Material från UR  

Materialet i stycke 2.6.1 och 2.6.2 är hämtade från UR och ett program i serien Barnet 

och orden- Lära läsa tidigt. Första delen är Lowe Östberg och intervjuar pedagoger på en 

språkförskola. I andra delen är det professorerna i pedagogik, Mats Myrberg och Mats 

Ekholm som får ge sin syn på tidig läsinlärning.  

2.6.1 Språkförskola 
På Öjaby förskola utanför Växjö läser de i mycket tidig ålder. Karin Legell är tillfällig 

förskolechef på Öjaby och intervjuas av Lowe Östberg från Sveriges Utbildningsradio. 

Barnen som går där är från 1,5 år. Läsning för dem innefattar allt från att titta på bilder 

och kortare textstycken i Pixi-böcker. Det finns även de som ägnar sig åt egen läsning 

av böcker anpassade för sju- åttaåringar. Läsning sker fortfarande på lekstadiet. Några 

                                                 
26 Hedström, Hasse, L som i läsa M som i metod- om läsinlärning i förskoleklass och skola, 
(Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2006) s. 136  
 
27 Ahlén, Birgitta m fl Läslust & Lättläst (Bibliotekstjänst, Lund 2003) s. 27 
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timmar i veckan ägnas åt och läs och skrivbetättelser med hjälp av LTG-metoden 

(Läsning på Talets Grund). 

 

Barnen pratar om vad de ska äta till lunch och pedagogen skriver ner orden på papper. 

Därefter följer alla barn som vill delta, bokstäverna med fingrarna och några vill 

skriva ordet och visar stor entusiasm. Pedagogen förklarar att Öjaby förskola är en 

vanlig förskola med tillägg av det skrivna språket. De introducerar skrivna lappar för 

barnen i åldrarna 1,5 år och 3 år. ”Intresset finns och de lär sig jättesnabbt.”  

Vid utelek kan det hända att pedagogerna hjälper barnen att skriva lappar med ord på 

de olika saker de leker. Det kan vara en krokodil i sandlådan och då får de en lapp där 

ordet 1 krokodil står.  

 

Karin Legell säger under intervjun att det fungerar bra att börja med läsning tidigt 

eftersom barnen lär sig snabbt och utvecklar stor läsglädje. Man måste däremot vara 

försiktig så det inte blir prestigetänkande. Att inte räkna antal klarade ord och inte 

sätta någon som helst press på barnet.28 

 

2.6.2 För och nackdelar med tidig läsinlärning  
Lowe Östberg intervjuar Mats Myrberg och Mats Ekholm och ställer frågan:  

Ska förskolorna öva bokstäver och ord med barn? 

Mats Myrberg är läsforskare och professor i pedagogik på Lärarhögskolan i 

Stockholm. Han tycker inte att det behövs tidig läsinlärning. Han hävdar att det till och 

med kan vara en riskaffär. Vid en undersökning visades att ett större antal barn 

misslyckades vid tidig läsinlärning än när de fick börja vid 7 års ålder. Han anser 

däremot att man i förskolan kan lägga en god talspråksgrund 

 

                                                 
28 http://www.ur.se/pedagog/Program-for-pedagoger/Tv-for-pedagoger/Barnet-och-orden/Program-i-
serien/Lara-lasa-tidigt/   101019 
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Barn är sina egna läspedagoger, när de möter skrift blir de nyfikna på vad den 

representerar och ställer därefter frågor.29   

 

Myrberg anser att barn som lever i en skriftspråksintensiv miljö ofta har lättare att lära 

sig läsa och att de har en gynnsam språkbiologi det vill säga de är med människor som 

är vana att tala med varandra och lär sig på så sätt själva. Det är oftare flickor än 

pojkar som lär sig läsa tidigt. Andra barn kan behöva mycket systematisk 

språkutvecklingspedagogik, alltså lära sig hur talspråket är uppbyggt. Barn lär sig 

snabbt koden hur bokstäverna hänger ihop och kan då knäcka läskoden. Innan 

införandet av förskoleklass visade det sig att det var ett större antal barn som 

misslyckades vid sex års ålder än vid sju. Myrberg anser att det behövs en mer formell 

läsinlärning i dagens skola. Tiden för läsning i skolan har halverats, hemma är det för 

mycket TV och att för många näsor pekar åt samma håll. Språkutveckling sker i möte 

mellan människor! 

 

Mats Ekholm (professor pedagogik) är för läsinlärning i tidig ålder. Han menar att 

barn kan börja med bokstäver och ord redan från 2,5 års ålder. 

Han förespråkar inte formell läsinlärning och menar att man inte göra saker till 

mekanik, det kan fördärva barnen. Det är först när man har skapat ett rikt språk som 

man kan knäcka koden. Barn bryr sig inte om när eller vad de kan utan när det är läge 

att göra det. Ekholm säger att vi tidigare har haft en lågstadielärarkår som varit mot 

tidig läsinlärning. Förskollärare har varit livrädda för att sätta fart med läsinlärning och 

matematik för att de varit rädda att göra fel.30  

 
 
 
 
 

                                                 
29 http://www.ur.se/pedagog/Program-for-pedagoger/Tv-for-pedagoger/Barnet-och-orden/Program-i-

serien/Lara-lasa-tidigt/   101019 
30 http://www.ur.se/pedagog/Program-for-pedagoger/Tv-for-pedagoger/Barnet-och-orden/Program-i-
serien/Lara-lasa-tidigt/   101019 
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2.7 Självbild 

Ett barns egna värderingar på hur bra de lyckats när det kommer till läsning och 

skrivning kan ses som ett resultat av försök och misslyckanden. Men även som en 

följd av omgivningens reaktioner under elevens försök till att lära sig läsa och skriva. 

Omgivningens attityd spelar in på elevens självbild.31  När ett barn lär sig tala, sker 

detta ofta under mycket tacksamma förhållanden med en engagerad person som möter 

och anpassar sig efter barnets språk och egen förmåga.32 Ett barn behöver en motpart 

som involverar sig i hennes lärande och visar henne ett stort intresse. Då kan barnet 

utvecklas. Författaren Anne Høigård förmedlar några sammanfattande råd för en 

skriftspråklig utveckling: 

 Läs för barnet  

 Utveckla den poetiska språkfunktionen 

 Var en samtalspartner för barnet när det gäller språk 

 Fungera som sekreterare för barnet 

 Ha skriftspråksstimulerande material lätt tillgängligt 

 Var lika entusiastisk över barnets begynnande skrivning som över dess 

talutveckling 

 Låt barnet få göra egna erfarenheter med skriftspråket 

 Var ”medläsare” för barnet 

 Prata med barnet om innehållet i högläsningstexterna  33 

 

3. Metod 

3.1 Urval 

Jag har valt att intervjua tre pedagoger från olika skolor och olika årskurser för att ta 

reda på hur deras skoldagar ser ut. Det ger mer förankring till teorin att se olika 

pedagogers arbetssätt och det ger också mig en djupare förståelse för läs –och 

skrivinlärning. Att välja tre pedagoger kändes rimligt med tanke på att jag då får ett 

                                                 
31 Taube Karin, Läsinlärning och självförtroende, (Rabén Prisma, Stockholm, 2004) s.34  
32 Söderbergh, s.112 
33 Høigård Anne, Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig, (Universitetsforlaget, Oslo 2006) s.57 



 - 14 -

varierat material samtidigt som jag hinner sammanställa svaren i tid. Jag kände till två 

av pedagogerna sedan tidigare VFU och blev under arbetets gång presenterad för den 

tredje som var intresserad av mitt arbete. Pedagogerna har varit verksamma pedagoger 

mellan 18 och 40 år vilket ger ett brett perspektiv och visar på stor erfarenhet i yrket. 

För att förenkla arbetets gång har jag valt att presentera pedagogerna i den ordning 

som intervjuerna hölls. Inga namn är med då jag månar om den sekretess som råder. 

 

Pedagog 1 är förskolelärare och har arbetat i 27 år. Hon arbetar i en förskoleklass med 

6-åringar och kommer ha klassen även i årskurs 1. 

 

Pedagog 2 är lärare sedan 18 år tillbaka i grundskolans tidiga år. Hon har i år en 

årskurs 3. Innan sommaren var klasserna på skolan åldersintegrerade och hon hade då 

en grupp bestående av elever i förskoleklass, årskurs 1, 2 samt 3. Nästa år kommer 

pedagogen få en åk.1.   

 

Pedagog 3 har arbetat som lärare i snart 40 år. Har en åk.3 Då elevbilden ser 

annorlunda ut på skolan med en stor invandrartäthet, arbetar de med grundläggande 

läs- och skrivinlärning och ligger på en tidigare nivå i svenska A.  

   

3.2 Genomförande 

Under en vecka gjorde jag tre intervjuer med pedagoger som alla arbetat med elever i 

grundskolans tidiga år. Två pedagoger hade varsin årskurs 3 för tillfället men får efter 

läsårets slut, hösten 2011 varsin åk 1. Intervjuerna skedde i pedagogernas eget 

klassrum. Då och då kom någon elev in så samtalet avbröts kort. Jag spelade in alla 

intervjuer med mobiltelefon. Innan första intervjun hade jag gjort en provinspelning 

för att vara säker på att det gick att använda mobilen som inspelningsapparat. En 

intervju blev hastigt ändrad på grund av att min tilltänkta pedagog inte hade den tid 

som fanns. Jag fick fråga en ny, vilket gjorde att jag inte tänkte på att skicka ut frågor 

till denne, utan ställde frågorna direkt på plats. Intervjuerna varade mellan 40 min och 
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70 min. Redan under min första intervju märkte jag att frågornas ordning fick ändras 

om för att lättare passa in för nästkommande fråga.   

3.3 Metodkritik 

Jag hade kunnat förbereda intervjuerna bättre genom att skicka ut frågeställningen en 

längre tid innan. Nu fick en pedagog frågorna direkt ställda till sig och hade inte tid att 

förbereda sig på bästa sätt. Att sitta i klassrum har sina för –och nackdelar. När det 

kommer in elever och ställer frågor kan intervjun blir osammanhängande. Det kan 

däremot vara bra att se pedagogens arbetsmiljö och förstå hur hon arbetar. Att spela in 

under intervjun kändes bra då jag kan få en mer säker citerad källa men det kan hända 

att pedagogen som blev intervjuad tänkte mer på att svara ”rätt”. Hon kan ha svarat det 

hon tror kan stämma och inte enligt sina egna åsikter. Det hade varit intressant att 

intervjua många fler i samma årskurs på olika skolor för att jämföra skillnader. Det 

hade även varit bra att kunna undersöka hur det går tillväga stegvis från förskola upp 

till årskurs 3 eller 4 för att få ett ännu bredare perspektiv på läs –och skrivinlärningens 

alla delprocesser.   

 

4. Resultat 

Jag har valt att presentera frågorna en åt gången och därefter pedagogernas svar för att 

på ett lättöverskådligt vis knyta an till frågan som blivit ställd. Texten är sammanfattad 

i berättelseform av mig med ett försök till att hålla pedagogernas meningar i behåll. 

Vissa stycken är direkt citerade och angivet i fotnot.  

 

1. Vad anser du komma först, läsinlärning eller skrivinlärning? Varför? 

Pedagog 1 

Pedagogen anser att det är väldigt olika från barn till barn. Läsinlärning är väl egentligen 

det första grundläggande man arbetar med. Skrivinlärning i förskoleklass är mer att de få 

ta del av när pedagogen skriver på tavlan och försöka skriva av. En del orkar inte skriva 

så mycket ens i ettan. Läsinlärningen är sånt man börjar med redan innan förskoleklass då 

man lyssnar efter långa -och korta ord och lyssnar till stavelser samt räknar bokstäver.  
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Pedagog 2 

Det här tycker pedagogen är intressant! Läsinlärning är vid första tanke det som kommer 

först. Efter att ha lärt sig annat enligt senare forskning är det alltså inte så. Det var inget 

som de tog upp under pedagogens lärarutbildning. Skrivandet kommer före läsning. 

 

Om man tänker på vad små barn gör när de ritar krumelurer och symboler på lappar. 

Krumelurerna kan betyda något innan de förstår vad skrivandet är, det vill säga, att vissa 

symboler har ett visst ljud. Ett barn skapar en symbol med en penna eller en krita eller 

någonting. Det är lättare att göra än att tänka att symbolen har en betydelse eller ett ljud. 

Det känns inte så dumt om man tänker på det.34 

 

Det var inte förrän efter att pedagogen gick lärarlyftet i svenska våren -08 och läst Arne 

Tragetons bok Att skriva sig till läsning hon ändrade uppfattning om att barn skriver 

innan de läser. Om man tänker på hur man jobbar med testscheman så arbetar man alltid 

först med läsutvecklingsschema. Att titta på hur man utvecklar sitt skrivande finns inte på 

samma sätt. I skolans värld har skrivandet alltid kommit i andrahand. ”Det är lite bakvänt i 

skolan ibland!” 

 
Pedagog 3 

Pedagogen anser att läsinlärning är grunden till all inlärning. Det är vad man arbetar med 

i första hand för att sen gå över till skrivträning. Kan du inte läsa så kan du inte skriva 

och arbetet kommer aldrig igång!  

 
2. Vad arbetar du med vid läs - och skrivinlärning? 
 

Pedagog 1 

I förskoleklassen rimmar, pratar och klappar eleverna stavelser och lyssnar efter långa 

eller korta ord. De har materialet från Trulle som är fiffigt uppbyggt med böcker och en 

Trulledocka. Där sätter de ihop och plockar isär stavelser, vilket kallas segmentering. Det 

finns Trullespel och en guldlåda där pedagogen plockar in en sak som börjar på en 

bokstav. Att jobba så väcker nyfikenhet och spänning. 

                                                 
34 Pedagog 2  
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    Figur 1. Trulle Storbildsbok35 

 

I klassrummet finns ett alfabet upphängt på en lina. Där kan någon bokstav saknas och 

eleverna får gissa vilken som saknas. Eleverna får tillbaka bokstaven om de kommer på 

ord som börjar på den bokstaven. När man arbetar med bokstäver kan de få måla med 

vattenfärg eller tussa ihop en bokstav med silkespapper. 

Pedagogen följer eleverna i två år, från förskoleklass upp till ettan. De testar av alla barn 

innan de går upp i årskurs 1 och vet därefter vart varje elev kan börja med läs - och 

skrivinlärning på en individanpassad nivå.  

 

Varje vecka skriver de i ett veckoschema i en bok kallad Skoldagboken. Det är en bra 

dokumentation. Med små enkla metoder kan de lätt ta till sig skrivträning såsom att träna 

sig skriva från vänster till höger. Det finns även en ruta för föräldrakommentar så att de 

kan se vad de faktiskt gör i skolan. Boken blir en dokumentation på vad förskoleklassen 

gjort under året som gått och ett trevligt minne. 

 

      

  

 

 

 

   
Figur 2: Min skoldagbok i förskoleklass36 

                                                 
35 Gleerups förlag http://www.trulle.com/foumlrskoleklass.html  101019 
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Pilen är ett material de börjar med i årskurs 1 som bygger på olika arbetsscheman och 

arbetsblad. I början får de träna ord, rim, homofoner och så vidare. När de arbetat med 

detta får de mycket med sig upp till mellanstadiet.  

 

Pedagogen anser att det skiljer sig mycket i elevernas läskunskaper. De har Olas bok och 

Elsas bok för de som kan läsa. En elev som har lärt sig av äldre syskon kanske kan läsa 

flytande redan i ettan medan en annan elev kanske inte orkar läsa ens i tvåan. Ibland har 

pedagogen fått trösta barn i årskurs två som inte kan läsa. Det man kan säga då är att det 

kommer bli bra! ”- Det är så, ibland är livet så orättvist men du kommer lära dig läsa 

någon gång! Det får ta tid!”37 Det finns även de med motoriska svårigheter och de får 

prova andra sätt så att deras finmotorik förstärks. Det kan vara att kasta och fånga boll 

mot en vägg. 

 

Stjärnsvenska - Läs i nivåer, är ett material som inspirerats från den Nya Zeeländska 

metoden "Helhetsläsning" där man utgår från hela språket och har stark betoning på 

texternas och bildernas innehåll.38 Det finns från nivå ett till elva där nivå ett har ett ord 

på varje sida och ökar vartefter nivån höjs. I första nivån kan barnen nästan gissa vad som 

står på varje sida med bilder där eleven har ordet uggla framför sig och en detaljrik bild 

av en skog med en uggla ganska centrerad 

 

 

 
       

 

  

    

   Figur 3. Stjärnsvenska. Läsutveckling på 11 nivåer. 39 

       
                                                                                                                                                 
36 http://majema.se/kalendrar/min-skoldagbok-gron.html 101019  
37 Pedagog 1 
38 http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/Svenska/Grundlaromedel/Stjarnsvenska---Las-i-
nivaer---Upplevelse-Skolar-1-3/  101019 
39 http://fd8.formdesk.com/liber/stjarnsvenska 101019 
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Förskoleklassen har kommit på ett eget namn till sin skrivbok, ”Bokboken”. Det är ett 

häfte där de skriver titeln på boken de läst och ritar en bild till. De som kommit längre i 

sin skrivning kan även kort berätta om handlingen i boken.  

 

Pedagog 2 

Klassen har småböcker med nivåanpassad läsning. De har alfabetsböcker där en bokstav 

presenteras åt gången. Ofta är det ett djur som har ett namn som börjar på den bokstaven. 

I boken får man följa det här djuret under en händelse. De har även Stjärnsvenska där 

böckerna är nivåanpassade med frågor på slutet. En viktig del i arbetet är att veta var 

eleverna befinner sig på för nivå. De kan då välja bok efter sin förmåga och blir mer 

självgående.   De har tre Alfasmart och en dator i klassrummet.  

 

Pedagog 3 

I och med att pedagogen har många elever med invandrarbakgrund försöker hon alltid 

ställa följdfrågor på vad hon sagt. Eleverna får upprepa vad som ska göras. På så sätt 

slipper det bli frågetecken kring vad som ska göras under lektionen. De använder sig av 

böckerna från serien Stjärnsvenska, Bokstavsböcker och arbetsmaterialet Pilen. Varje 

vecka har de ordkunskap, veckans tio ord. Pedagogen ritar även mycket på tavlan. En del 

ord kan vara svåra att förstå. När de skulle gå igenom olika väderstreck och pratade om 

sydväst blev det fel association och tolkades som det man har på huvudet.  Eleverna får 

även tränar ordningen i alfabetet och sorterar ord i alfabetisk ordning. Ställer även upp på 

led i alfabetisk ordning. 

Vid skrivinlärning har de tillgång till åtta Alfasmart. De har programmet Lexia på datorn 

där en elev åt gången sitter och arbetar, ibland kan de sitta två och två om det blir svårt. 

De använder sig även av ”finskrivningsböcker” där de skriver av bokstäver och ord som 

de hämtat från en låda med inplastade kort.  

De har en berättelsebok där de skriver berättelser. De får antingen manus från tavlan eller 

skriver egna. De använder sig även av något som heter Läskul. Det är kort med läs –och 

skrivövningar som de kan variera med att göra som ett alternativ till morgonens tysta 

läsning.  
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3. Vad ser du för fördelar och nackdelar av att arbeta på detta sätt? 
 

Pedagog 1 

Eleverna jämför sig aldrig utan jobbar med olika material. Prat som ”- Du kan inte och 

jag kan inte”. Något sånt blir aldrig av. Det är både utvecklande och berikande att de får 

jobba självständigt och de behöver arbeta på det här sättet när det är så kunskapsmässigt 

spritt mellan barnen. Pedagogen ser inte arbetet de lagt upp som något negativt. 

 

Pedagog 2 

Mycket material har pedagogen nivåanpassat. De har ett självgående system med olika 

delmoment där barnen kan arbeta på egen hand ganska tidigt. De barn som behöver extra 

hjälp kan man hjälpa mer. Eleverna är mycket bättre på att läsa än att skriva. Att skriva 

en kort berättelse med stor bokstav och punkt är inte självklart. Kanske läggs för mycket 

fokus på läsning anser pedagogen. Tiden finns inte heller att sitta med varje elev och gå 

igenom skrivna texter. 

 

Pedagog 3 

Fördelen är att det blir en varierad undervisning. Pedagogen dubbelkollar ofta så att de 

förstått. Det är en harmonisk grupp som är snälla mot varandra och hjälper varandra. Det 

enda negativa pedagogen känner, är att det är för få vuxna i klassrumssituationer. De 

högpresterande får klara sig mycket på egen hand.  

 

4. Vad tycker du om Tragetons metod, att skriva sig till läsning med hjälp av 
datorn? 

 
Pedagog 1 

Hans föreläsning var mycket inspirerande och härlig tycker pedagogen. Vissa 

föreläsningar sitter kvar i huvudet och hans var en. Tyvärr har pedagogen inte så stor 

tillgång av datorer. Hans metod lät bra. Just att hur mycket man än tränar skriver man inte 

snyggare eftersom mognad har mycket med det att göra. Skulle vara roligt att prova den 

modellen.  
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Pedagog 2 

Först tänkte hon –Nej, nej, nej… man får inte hoppa över pennan! De måste hantera 

pennan och kunna skriva. Men ju mer man läser och har sett i praktiken hur det fungerar 

desto mer är hon inne i Tragetons sätt att undervisa. Pennan ska finnas där men behöver 

inte komma först. Man blir lätt rädd att pennan ska försvinna i den här datoriserade 

världen. Det gäller att tänka till hur man kan arbeta med datorer och skrivande. Det gäller 

bara att fundera på hur man kan använda sig av utrymmen som finns tillgängligt. En 

skrivhörna måste finnas och det är lite svårt att få till så som klassrummet ser ut med 

väldigt liten yta och stor klass.  

 
Pedagog 3 

Hon känner inte till Trageton men vet att det är bra att använda datorn. Pedagogen hade 

en åk. 1 för många år sedan där eleverna fick klippa bokstäver som de kände igen. Ofta är 

det bokstäverna i deras namn som de känner igen först. I klassen som hon har nu, 

används tidningen flitigt med att klippa ut bilder och lägga till egna berättelser. De får här 

välja att skriva en berättelse till en bild de hittat i morgontidning eller ”skvallertidning”. 

Huvudsaken är att de skriver. 

 
 

5. Vad saknar du i den traditionella läs- och skrivinlärningen? Ex. tillgång till 
material, andra möjligheter?  

 
Pedagog 1 

Pedagogen saknar inte så mycket utan plockar in vad hon tycker att de behöver. De som 

arbetar med barnen i skolans yngre åldrar, började förra hösten med en studiecirkel. De 

läser bestämda kapitel och diskuterar därefter. God läsutveckling är ett bra, komplett 

material. Där testar de av barnen efter ett schema. På våren inför iup har de tester där de 

målar i vad de kan. Materialet ligger på en rimlig nivå för vad de bör kunna.  

 
Pedagog 2 

Hon önskar att barnen fick mer datorträning med exempelvis Lexia, med övningar som är 

kopplade till läs- och skrivinlärning. Att de fick jobba mer med ljud och att alla i klassen 

ska få ta del av program, inte bara de som har svårigheter. De är skrivsvaga. Nu finns det 
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tre alfasmart i klassen som kan användas. Tanken är att de ska skriva på tangentbordet, 

koppla det till en skrivare som skriver ut det och därefter får de rätta sina stavfel antingen 

på dator igen eller för hand.  

 
Pedagog 3 

Att eleverna fick större tillgång till datorer och lärde sig hantera datorn som 

skrivinstrument. Resurstiden har halverats från när hon började. Pedagogen skulle vilja 

ha mer tid och slippa konflikter hos barn i klassrummet och barn i behov av stöd. Det 

skulle vara tacksamt att arbeta i mindre grupper och på så sätt få mer tid till varje enskild 

elev. Ofta har pedagogen 24 elever åt gången och då hinns inte alla med.  

 
 
6. Hur ser behovet ut för olika resurser och material idag jämfört med 

tidigare? 
 
Pedagog 1 

Det har kommit mycket mer varierat material nu än för exempelvis 10 år sen. Kostar 

pengar men de tar in allt eftersom. De tar även efter idéer och gör likvärdiga produkter. 

Mycket görs ideellt på kvällarna för pedagogens skull men främst för barnens. Då har 

man kvar materialet och kan använda det i framtiden. De får även hjälp av specialläraren 

att hitta rätt material. De elever som har motoriska svårigheter kan få använda en bräda 

med plastlock där man kan skriva med whiteboardpenna över en text eller bokstav.  

Man ser ganska tidigt vilka som har svårigheter. De kan till exempel inte skriva sitt 

namn. Då krävs extra åtgärder som att sitta mer med den eleven som behöver. De har 

även en speciallärare som de pratar med innan eleven går upp i årskurs 1. Många kan 

behöva hjälp under en period och de måste få den hjälpen under tiden. Det finns mycket 

mer material att använda sig av idag.  

 

Det finns även elever med motoriska svårigheter som har svårt att sitta still och vara 

tysta. De behöver ofta mer hjälp. De får sitta vid eget bord vilket visat sig vara bra för 

koncentrationen. Barn idag överlag är ofta mer högljudda. Det tar tid i klassrummet innan 

man får dem att vara tysta. Att minnas och komma ihåg har barnen svårt för idag. De 

kommer nästan inte ihåg vad de ätit för mat. Allt idag är tillrättalagt. De måste försöka 
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komma ihåg själva. Föräldrar och även vi som pedagoger curlar lite för mycket med 

barnen idag.  

 

På måndagar har pedagogerna lagt en skogsdag där de spenderar en heldag i skogen och 

kommer tillbaka vid skoldagens slut kl.13.30. Pedagogerna i arbetslaget har märkt att 

eleverna är lugnare dagen efter när de fått rasa av sig den värsta rastlösheten i skogen och 

kan istället fokusera på skolarbetet under tisdagen.  

 

Pedagog 2 

Hon anser att det var lättare förr att glida igenom årskurser utan att bli upptäckt. 

Pedagogen upplever att man blivit duktigare på att se skillnader idag. De jobbar med 

olika förutsättningar för varje individ. Behovet har nog alltid funnits men ju mer vi ser, ju 

mer kompetenta blir vi på att fånga upp eventuell problematik och hinna hjälpa.  

 

Pedagog 3 

Det var länge sen pedagogen hade en så lässvag klass. Hon får tänka på att ta mer tid på 

att förklara saker, prata långsamt och förklara ord tydligt. Det behövs mer varierat 

material nu än förr och utvecklingen av produkter har även ökat markant. Forskning har 

gått framåt och det finns fler metoder att ta till idag. Samtidigt har mer lagts på skolan. 

Föräldrarna vet idag inte hur de ska hjälpa barnen hemma. Därför är materialet så viktigt. 

 
 

7. Hur får man till samarbeten mellan barn i läs- och skrivinlärning?  
 

Pedagog 1 

De har i förskoleklass faddrar som ibland läser för eleverna. Det är oftast inga problem att 

samarbeta för barnen. Det finns vissa problemlösningar som de kan hjälpas åt med och 

ibland kan barnen få komma på en saga ihop. Barn i särskilt behov av stöd kanske inte 

kan vara lika delaktiga, utan sitter oftast själv. Pedagogen vill att de ska kunna samarbeta 

men ofta behöver de lugn och ro.  
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Pedagog 2 

De kan skriva en berättelse tillsammans. Ofta frågar de om de får sitta med varandra och 

hjälpas åt. Helst skulle pedagogen se att en grupp barn läser samma bok och sen kan prata 

om boken tillsammans. De lär sig då att uttrycka sig och tolka boken. Nu kan de ibland 

läsa sina läsläxor för varandra. Där gäller det att gruppera dem bra så inte en alltför 

lässvag sitter med en som är duktig. Det kan bli jobbigt för den lässvage.  

I en tidigare klass var det några som bad om att få skriva sagor ihop. De pratade om hur 

de skulle uttrycka sig: ”Vi skriver såhär…” och hade ett gott samarbete. De hade kommit 

så pass långt att de hade utbyte av varandra. Sånt är utvecklande!  

 Nu är årskurs tre faddrar till sexåringarna. Treorna hjälper sexåringarna att skriva 

berättelser. Faddrarna kommer även skriva texter som de sen ska läsa för sexåringarna. 

 

Pedagog 3 

Eleverna får sitta parvis med Lexia. När de byter går de som arbetade med det först och 

säger till nästa och berättar hur de ska göra. Ibland kommer äldre elever in och hjälper 

till. De hjälper varandra om någon är i behov av hjälp om inte läraren är tillgänglig. 

Eftersom pedagogen har ny klass har hon inte hunnit testa olika samarbetsövningar. I 

tidigare klass har de haft något som heter Prata på övningar. Det är kort där frågor ställs 

som den ena ska ställa och den andra svara på. Materialet kan även användas som 

skrivövningar.  

 
 

8. Hur arbetar man individanpassat? 
 

Pedagog 1 

Skolan börjar 08.10 och då läser de på egen hand i 20 min. Pedagogen kan även sitta med 

och läsa vid behov. Arbetet överlag är ganska individanpassat med tanke på elevernas 

behov av lugn och ro. Hon har en kassettbandspelare för de barn som behöver vila. De får 

sitta och lyssna på saga. De självgående behöver inte så mkt hjälp. ”Är man på rätt nivå 

är man ofta självgående.” De som är i behov av extra hjälp, går till en speciallärare 

dagligen. Ibland kan det handla om enstaka veckor för att sen vila i perioder. Det är 
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viktigt att de får hjälp tidigt. Här pratar pedagogen och specialläraren med varandra och 

för dialog. 

Ramsor tränas mycket i förskoleklass. Betoning och rytm är viktig! Elever med 

talsvårigheter behöver talpedagog och rytm och talövningar.  

 
Pedagog 2 

Det gäller att hitta rätt böcker! I klassrummet är böckerna nivåanpassade så att eleverna 

lätt kan hitta vad som passar just dem. Man måste göra barnen medvetna om att det inte 

är meningsfullt med en för svår bok. Det tar ett tag innan man som pedagog ser vilka man 

måste hjälpa att hitta rätt bok och vilka som kan välja själva.  

De arbetar med individanpassat skrivande. Den som inte är så skrivstark får skriva ändå. 

Pedagogen använder sig av olika färger när hon skriver text på tavlan och skriver 

liknande texter i olika svårighetsgrad. Det gör att eleven kan följa den nivå de känner att 

de klarar av med hjälp av en särskild färg.  

De som behöver extra hjälp med läs- och skrivinlärning får det av en speciallärare. Det 

här läsåret finns även en extra resurs för den som vill ha stöd även om eleven inte har 

någon uttalad svårighet.  

 
Pedagog 3 

Hon arbetar mycket nivåanpassat. De har många övningar efter svårighetsgrad. I arbetet 

Pilen har de varsitt schema som de gör i sin egen takt.  

 
 

9. Hur gör du när du känner att barnen är omotiverade eller protesterar? 
 
Pedagog 1 

Hon känner sig trygg i att ha sån erfarenhet i sitt yrke. Då kan pedagogen ta in saker hon 

använt sig av förut som fungerat bra och plocka bort det som inte fungerar.  

Om barnen inte orkar får de göra något annat såsom Pussel, lyssna på saga, titta i en bok. 

Det viktiga är att de gör något utan att känna sig tvingade. De är inte mottagligt då.  

Det gäller att hitta deras intresse! Plocka in exempelvis dinosaurier, hitta olika arter och 

skriva vad de heter. Göra något av det så det blir kul! 
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Pedagog 2 

Det handlar om hur pedagogen gör och vad man förväntar sig av eleven. Om man tror att 

en årskurs etta ska klara av att sitta en halvtimme med samma arbete? Den måste få jobba 

en stund och sen göra något annat. Det gäller att skapa en dialog och överenskommelse. 

Är sidan klar så kan du göra det här istället.  Det brukar alltid lösa sig.  

 
Pedagog 3 

Det beror helt på situationen anser pedagogen. Antingen får de jobba vidare eller göra 

någonting annat. Det gäller att lägga undervisningen rätt på dagen så de orkar rent 

tidsmässigt. Är de trötta får de jobba med annat. Det är bortkastat att tvinga eleverna 

arbeta med något som inte går.   

 
 
10. Hur upplever du barnens lust att lära nu jämfört med när du började? 

 
Pedagog 1 

Lusten att lära är densamma men barn har idag svårare att koncentrera sig. De har inte 

ork att sitta still och är ofta högröstade. De är mer oroliga idag än tidigare och mycket 

mer splittrade. Det kan bero på att de sitter stilla mycket inne och gått sent i säng. Det kan 

ha att göra med att det är byte av pappa- och mammavecka. Allt är så uppstressat! Det 

ska hända något hela tiden! De kan inte vänta på sin tur. En del barn gör inte läxor utan 

kan säga att de gjorde annat och inte hann. Föräldrarnas ansvar är att hjälpa sina barn 

men alla tar sig inte den tiden. Det bidrar till många stora egon i skolan. Allt sånt tar 

mycket tid från inlärningen idag. Som pedagog får man ta hänsyn till många fler aspekter. 

Skolan har mycket värdegrundsarbete.  

 

Det behövs mer föräldrakontakt hos de elever i större behov av hjälp. De barn som har 

svårt för sig kanske inte ens vill göra någon läxa hemma. De kan behöva vila när de 

kommer hem. Då får de träna extra i skolan. Det gäller att inte lägga börda på familjen.  

 

Pedagog 2 

Pedagogen ser ingen större skillnad nu jämfört med tidigare. Lusten finns men däremot är 

uthålligheten är sämre. Orken är inte densamma! Det har även pedagogen kommenterat 
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för sina kollegor. Det är första året som elever i årskurs tre, har klagat att de inte orkar 

sitta igenom ett stavningstest på 30 ord. Hon ser en tendens i dagens samhälle; Att man 

göra allt som är roligt. Saker ska vara lustfullt hela tiden. 

 
Pedagog 3 

Hon ser ingen större skillnad på lusten att lära nu jämfört med när hon började. Barnen 

vill lära sig. Det beror på hur pedagogen är. Att hon känner att det som lärs ut är roligt 

smittar av sig på klassen. Eleverna skriver däremot sämre nu än förr och det är svårt att få 

dem skriva snyggt. Pedagogen tror att det kan ha att göra med att de lärt sig fel under 

förskoletiden. De skriver bokstäverna nerifrån och upp istället för tvärtom. Då får de lära 

om! Pedagogen känner att eleverna har tankarna på annat håll idag än förr. Data –och 

TVspel tar upp mycket tid och det pratas mycket om det under raster. Det tar all tid från 

läxläsningen och barn idag har svårt att koncentrera sig. Det är som om de lever i en 

”fantasyvärld”. För att hjälpa till med koncentrationen har de börjat spela schack en stund 

varje dag.  

 
 

11. Vad skulle du vilja förändra i skolan? 
 
Pedagog 1 

Pedagogen har 17 elever nu och det är lite mer hanterbart än 23 elever som det var förra 

året Man hinner inte med alla barn på det sätt man skulle vilja. Tiden räcker inte till i 

stora klasser. Annars är det inget som pedagogen skulle vilja ändra på.  

 

Pedagog 2 

Pedagogen vill jobba mer skapande och kreativt. Att få enskild tid med varje elev och 

kunna arbeta i mindre grupper. Då hinner man med! 

 
Pedagog 3 

Hon skulle vilja ha mer tid i klassrummet. Att det lades mer tid särskilt i årskurs ett på läs 

–och skriv. Grunderna för skolarbete får inte glömmas bort. Att gå iväg på skogsdagar en 

hel dag, varje vecka, tar för mycket tid från viktig inlärning. Det räcker med lek på 

rasterna.    
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5. Diskussion 

Jag är ingen förespråkare för uttrycket ”Tabula rasa”. Ett barn är inget tomt ark som 

ska fyllas.  Ett barn är kompetent att klara alla möjliga saker.  

 

På Öjaby förskola fick barnen börja läsa tidigt.40 Redan från 1,5 års ålder kunde man 

se en del barn sitta med Pixiböcker, som för mig känns väl igen så jag som liten hade 

en hel låda full av de små böckerna med berättelser om allt från den välkända, 

Prinsessan och grodan till Kan du knyta mitt skoband? som handlar om en pojke med 

röda snörskor och ingen som kan hjälpa41. Min första tanke efter att ha sett intervjun 

med Karin Legell var att det var allt för tidigt att presentera bokstäver och text för så 

små barn. Om jag däremot tänker efter hur livet här hemma ser ut, så skiljer det sig 

faktiskt inte så mycket mot förskolan. Min dotter har sedan ettårsåldern fascinerats av 

böcker. Vi sitter ofta och läser för henne och nu när hon närmar sig tre år, vill hon 

gärna sitta själv och försöka läsa. Även om det inte blir riktigt rätt läser hon högt om 

Ingrid som gjort illa sig i tån och får plåster och även plåstrar om sina leksaker.42 Det 

är kanske inte så dumt med språkförskolor om man tänker efter. Söderbergh menade 

redan 1988 att barn själva kan lära sig läsa från 1,5 års ålder och skriva nästan lika 

tidigt som de lär sig tala.43  Däremot är det få barn som gör det och anledningen tros 

vara att skolan fortfarande har det största förtroendet gällande läs –och skrivinlärning.  

Den största orsaken till detta tros vara skolans starka fäste som uppdragstagare där det 

är pedagogernas uppgift att lära ut. Kanske är vi för traditionella i vårt sätt att lära ut? 

Vi ställer oss kanske alltför tveksamma till att börja med läs-och skrivinlärning i tidiga 

förskoleår?      

 

 

                                                 
40 http://www.ur.se/pedagog/Program-for-pedagoger/Tv-for-pedagoger/Barnet-och-orden/Program-i-
serien/Lara-lasa-tidigt/   hämtat 101019 
41 Hertz B. & Mc Grath R. (Carlsen, Danmark, 1984) 
42 Janouch, Katerina & Lindman, Mervi (Bonnier Carlsen, Stockholm, 2007) 
43 Söderbergh Ragnhild, Barnets tidiga språkutveckling, (Liber, Malmö, 1988) s. 110 
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5.1 Vad kommer då först i praktiken, skrivning eller läsning?  

Samtidigt som jag skrivit arbetet hade jag VFU och fick då ett tips av min handledare 

att läsa Arne Tragetons bok Att skriva sig till läsning. Kunde jag då verkligen skriva 

enbart om läsinlärning? Jag kom till insikt att det var lika bra att jobba vidare men ta 

med skrivinlärningen som en del av arbetet eftersom jag anser att de går hand i hand. 

För mig har det under hela arbetets gång varit självklart att läsinlärningen kommer 

först. Det var vad jag lärde mig först och vad säkert många elever efter mig också 

gjort. När jag intervjuat tre pedagoger ser jag även att de först och främst tar upp just 

läsinlärningen. Där finns precisa läsutvecklingsscheman och tydliga riktlinjer att följa 

med god dokumentation. Det är lätt att se att skolan är utformad för främst 

läsinlärning. Som pedagog 2 sa under intervjun: ”Det är lite bakvänt i skolan ibland!”  

 

5.2 Vilka metoder använder sig pedagogerna av vid läs –och skrivinlärning?  

Om vi först ser till material hade alla tre Stjärnsvenska och bokstavsböcker i sina 

klassrum. Det är böcker som med säkerhet används i många skolor i landet. Beroende 

av finansiering hade skolorna även tillgång till Pilen med sitt omtyckta material, 

Alfasmart, som är en bra hjälp vid skrivträning och Trulle som hälsade på i de yngre 

klasserna. Skolan idag är fortfarande präglad att först arbeta in läsinlärning för elever i 

de tidiga skolåren. Pedagogerna i intervjun kände till att man kan skriva sig till läsning 

men hade själva inte använt sig av det även om en gärna skulle vilja. Att skriva egna 

texter och även texter tillsammans med en kompis kan vara väldigt lärorikt. I ett 

samarbete sker dessutom en helt annorlunda dialog än den man har med sig själv. Nya 

idéer kommer snabbare i ett utbyte och förhoppningsvis kan eleverna växa i sig själva 

i och med uppgiften.  

 

Allt för stor del av tiden i klassrummet går åt att gå igenom planeringen och 

”överförklara”. Elever behöver få känna en trygghet i att de faktiskt kan lösa 

eventuella problem själva och hitta alternativa vägar. Genom att vara tydlig från 

början kanske det går att minska på tiden för alla smågenomgångar och istället få väl 

genomdrivna lektioner utan för många störningar. Med det vill jag inte underminera 
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vikten av en tydlig och ordentlig genomgång. Att kräva att elever ska vara självgående 

bygger på att de är trygga i klassen och känner varandra. De vet hur deras lärare menar 

vid genomgångar. I annat fall räcker de upp handen och frågar. 

 Något som pedagog 3 tagit till sig, är uttrycket: Två först sen mig!  Med det menas att 

eleven gör två genomläsningar själv och sen frågar läraren om hjälp. I klassrummet 

har även en Hjälplista. Den som behöver hjälp, skriver sitt namn på tavlan och suddar 

ut namnet när den fått hjälp. På så vis slipper de sitta med handen i vädret. 

 

5.3 Hur upplever pedagogerna elevernas lust att lära nu jämfört med när de började 

sitt yrke?   

Lusten att lära nu jämfört med tidigare är ungefär densamma. Däremot är orken något 

helt annat. Barn idag har svårt att sitta still och koncentrationen är inte densamma. 

Pedagogerna svarade ungefär lika när jag ställde frågan. Barn idag har så mycket annat 

för sig. De har fritidsaktiviteter som de blir skjutsade till. De sitter inne mycket mer idag 

än tidigare, de spelar dataspel och tittar på TV i allt större grad än förr. Det känns som om 

jag som lärarstudent diskuterat barns inaktivitet till leda men det går inte att komma ifrån 

hur mycket det påverkar skolsituationen. Pedagogerna i intervjun ser mer motoriska 

svårigheter idag än tidigare. En del elever har svårt att hålla en penna. Som Mats 

Myrberg sa under intervjun ”För många näsor pekar åt samma håll”44        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 http://www.ur.se/pedagog/Program-for-pedagoger/Tv-for-pedagoger/Barnet-och-orden/Program-i-
serien/Lara-lasa-tidigt/  (2010-10-19) 
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6. Slutsatser 

Det jag kan märka är att dagens skola inte enbart är präglat av den undervisningsplan vi 

kan ta del av i Lpo 94. En pedagog i dagens skola ska i en del personers ögon även agera 

förälder, psykolog och stöttepelare. Samtidigt ska de hinna med att verka på individnivå 

och för hela gruppen. Kraven på skolan har ökat samtidigt som elevantalet i klassen ökat.  

 

Efter att ha gjort intervjuer och fått liknande svar av alla inser jag att tid är en bristvara 

i klassrummet! För stora klasser leder till att det blir svårt att se alla. De elever i 

särskilt behov av stöd får mer uppmärksamhet medan de mer självgående eller högre 

presterande får arbeta på med givet material. Det har både för –och nackdelar. 

Fördelarna jag kan se är att de självgående eleverna får arbeta på med sitt och slipper 

avbrott i givna uppgifter genom ett konstant flöde i sitt arbete. De lär sig ta ansvar och 

blir medvetna om vad de arbetar med. Nackdelen med att ha elever som kräver mer tid 

är att de självgående eleverna får just lite tid med pedagogen. Det kan hända att en 

elev tror sig kunna och arbetar på och lär in felaktigt. Då gäller det att det finns bra 

testsituationer som fångar upp eventuella felsvar. Tester kan vara veckans 10 ord som 

de får förhör på, att de läser för pedagogen vad de haft i läsläxa och så vidare.  

 

Jag tror det är viktigt att man som pedagog har hittat en struktur för sina elever som 

fungerar, att hitta varje elevs kunskapsnivå och att eleverna i sin tur är väl insatta i hur 

de ska arbeta.  Har man tillsammans med eleverna klargjort syfte och mål med att 

kunna läsa och skriva är det lättare för dem att förstå meningen med det. Med 

motivation stimuleras eleverna och förhoppningsvis ökar det deras lust att lära. En god 

idé är att fokusera på innehåll och kommunikation i läsinlärningen. Att diskutera vad 

man läst antingen i klassen eller i en mindre grupp kan också vara ett exempel. Genom 

detta arbetssätt kan eleverna se en mening med själva läsandet och det kan ge dem en 

större känsla för texten.  
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Numer arbetar skolorna mer individanpassat än tidigare och kraven på elevers 

rättigheter har ökat. Anne Høigård menar att det viktigt att ha skriftspråksstimulerande 

material lätt tillgängligt.45 I ett klassrum är det kanske en självklarhet att det finns 

material till undervisning i svenska. Att däremot hitta rätt material som ska passa alla 

elever, är inte lika enkelt. Det som är den ultimata inlärningsmetoden för en elev, 

behöver inte vara densamma för en annan. Ett varierat arbetssätt är nästan ett måste för 

att hjälpa klassen som helhet.   

 

Som alla pedagoger under intervjuerna nämnt är det bra att fånga deras intressen. Är 

en elev intresserad av dinosaurier, kan det vara utvecklande att få skriva om olika 

arter, vad de åt, hur de levde och så vidare. Det kan finnas en bok om fåglar för den 

som är intresserad av ornitologi, böcker med fakta om bilar eller hästar, något material 

ur varje kategori. Det är givetvis en fråga om budget men att ha lite av varje i sitt 

klassrum gynnar eleverna i längden. Som nyutexaminerad pedagog i en klass kan det 

kanske vara svårt att samla ihop material direkt till sin första egna klass och att köpa in 

allt är inget självklart alternativ. Pedagog 1 nämnde under intervjun att det kan finnas 

en del material man kan göra själv (se sidan 22). Material som är någorlunda 

likvärdigt till det som finns i handeln. Det är väldigt tidskrävande att göra egna 

material men i längden kan det löna sig. Det mesta man gör kan dessutom sparas till 

framtida skolår. 

 

Efter att ha intervjuat tre pedagoger med olika åsikter och arbetssätt men med liknande 

visioner, kan jag se en hel del likheter i deras arbete och tankar. Arbetsmetoderna är 

väl genomtänkta och de verkar mycket trygga i sina yrkesroller. Med erfarenhet 

kommer även mycket visdom och jag känner mig nöjd över de svar jag har fått i mitt 

arbete.  

 

 

 
                                                 
45 Høigård s.57 
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