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Abstract 

The purpose of this research paper is to study which methods teachers are using to develop 

children’s reading and writing skills. The purpose is also to investigate necessarily conditions 

to individualize the teaching of reading and writing. 

 

The qualitative research is based on interviews with six elementary school teachers. The 

interviewed teachers think that it is important to see every child individually to be able to 

develop the reading and writing skills. Education can only be stimulating and delightful when 

it is individualized. In spite of this, the result shows that the majority of the teachers are using 

only one method when teaching children reading and writing. The teachers agree that there 

should be collaboration with the children’s previous teachers to be able to know each child 

faster. Mapping and documentation are also useful for teachers. The result of the study also 

shows that computers and fiction books are good complements to the regular reading and 

writing teaching. The most common reading and writing methods among the teachers are a 

combination of the sound imitating method and the full word method. Success in 

individualizing depends on the access of remedial teacher and the number of stand by 

teachers. Furthermore, it is immensely important that all teaching is well thought-out and well 

planned, according to the interviewed teachers. 

 

My conclusions are that teachers have to offer a lot of different methods in order to get all 

children the same conditions for their learning. I feel that it’s important to meet and see every 

child and their needs. To be able to do so teachers must vary their approach when children 

learn to read and write. 

 

Keywords: individualize, teaching environments, reading and writing education, reading and 

writing methods



Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka metoder lärare använder för att främja 

barns läs- och skrivinlärning samt vilka förutsättningar som är nödvändiga för att 

individanpassa läs- och skrivinlärningen.  

 

Den kvalitativa undersökningen grundar sig på intervjuer med sex verksamma lärare som har 

olika lång yrkeserfarenhet. De intervjuade lärarna menar att det är viktigt att utgå från varje 

enskilt barn för att främja läs- och skrivinlärningen. Det är först när undervisningen 

individanpassas som den blir stimulerad och lustfylld. Trots detta visar resultatet att 

majoriteten av lärarna undervisar utifrån en och samma läs- och skrivinlärningsmetod till 

samtliga barn. Lärarna anser att det bör förekomma samarbete med barnens tidigare lärare för 

att snabbare kunna utgå från varje barn. Kartläggning och dokumentation underlättar också 

för lärare. Resultatet visar att datorer är ett bra komplement till den ordinarie läs- och 

skrivundervisningen samt att skönlitteratur är ett bra medel för att förbereda barn på 

litteraturläsning. De vanligaste läs- och skrivinlärningsmetoderna som lärarna i 

undersökningen använder är en kombination av ljudnings- och helordsmetoden. 

Förutsättningar för att lyckas individanpassa läs- och skrivinlärningen är att lärare har tillgång 

till specialpedagog samt resurspersonal. Det är också viktigt, enligt lärarna, att undervisningen 

är väl genomtänkt och planerad.  

 

Mina slutsatser är att lärare behöver erbjuda många olika metoder för att alla barn ska få 

samma förutsättningar för sitt lärande. För att kunna tillgodose alla barns behov är det viktigt, 

enligt mig, att lärare varierar sitt arbetssätt när barn lär sig läsa och skriva.  

 

Nyckelord: individanpassning, lärmiljöer, läs- och skrivinlärning, läs- och 

skrivinlärningsmetoder 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som blivande lärare för grundskolans tidigare år kommer jag med stor sannolikhet lära många 

barn läsa och skriva. En av skolans allra viktigaste uppgifter är att lära barn läsa och skriva 

med tanke på att skriftspråket har stor betydelse för hela skolgången. Det är genom att läsa 

och skriva som barn kan utvecklas inom olika ämnen i skolan. Att behärska skriftspråket är 

också en förutsättning för att klara vardags-, samhälls- och arbetsliv på ett tillfredsställande 

sätt.  

 

Med tanke på att alla barn är olika och att alla lär sig på olika sätt behöver lärare ha god 

förståelse för de olika metoder som finns inom läs- och skrivinlärning. Enligt Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, ska 

undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det står även i Läroplanen 

att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.1 ”Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 

tilltro till sin egen språkliga förmåga”.2 Det står tydligt i Läroplanen hur lärare ska förhålla sig 

till barn, men hur fungerar detta egentligen i verksamheten? Många skolor drabbas av 

besparingar, barnantalet i klasserna ökar samtidigt som det dras in på resurspersonal.  I de 

flesta klasser finns dessutom barn som är i behov av särskilt stöd.  

 

I Skolverkets kvalitetsredovisning från 1998 granskades läs- och skrivprocessen och där fann 

forskare tre olika miljöer som råder i skolorna. Dessa miljöer kallas A-, B- och C-miljöer. 

Miljöerna skiljer sig åt med hänsyn till i vilken utsträckning läs- och skrivinlärning används 

som ett aktivt undervisningssätt i samtliga ämnen i skolan. Vidare skiljer sig miljöerna åt när 

det gäller huruvida barnen får ingå i kommunikativa sammanhang som främjar deras 

kontinuerliga läsande och skrivande i olika ämnen. Bland de skolor som Skolverket 

undersökte var det vanligast att läs- och skrivprocessen var läromedelsstyrd, ämnessegregerad 

samt osammanhängande. Det är emellertid inte lokala skol- och arbetsplaner som styr 

miljöerna eftersom det enligt Skolverket inte behöver vara samma slags miljö på en och 

samma skola.3  

                                                
1 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Stockholm: Lärarförbundet, 2002), s. 10. 
2 Lärarförbundet, 2002, s. 11. 
3 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningar 1998, Skolverkets rapport 160. (Stockholm: Skolverket, 1998), s. 
113ff. 
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Skolverket kom också fram i sin kvalitetsredovisning att det ofta förekommer en arbetsform i 

skolorna som brukar kallas ”Eget arbete” eller ”Arbetsschema”. Barnen sitter då ofta 

ensamma och arbetar med uppgifter som finns angivna i ”Arbetsschemat” och många gånger 

handlar det om ren färdighetsträning.4 Nilsson ifrågasätter i sin forskning från 2002 om denna 

typ av arbete verkligen gynnar alla barn. Nilsson ställer sig tveksam till att det förekommer 

någon kunskapsutveckling i sådana sammanhang.5 Blossing hävdar dock i sin forskning från 

2004, att trots den svaga effekten av utvecklingsinriktade arbetssätt i grundskolan, presterar 

svenska barn bra vid internationell jämförelse.6 

 

I Läroplanen står det att det finns olika vägar för att nå målen samt att alla barn i skolan har 

rätt att utvecklas och få uppleva den tillfredsställelse som det ger att få göra framsteg och 

övervinna svårigheter.7  Det här ger lärare ett stort ansvar att möta varje enskilt barn där det 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Vilka är förutsättningarna för att kunna 

individanpassa läs- och skrivinlärningen i ett klassrum? Barn lär sig läsa och skriva på många 

olika sätt och de använder olika sinnen i olika inlärningssituationer. En del barn har stöd i att 

se bilder och skriven text, medan andra behöver höra det som de ska lära sig. Därför ser jag 

det nödvändigt att kunna erbjuda barn många olika inlärningssätt så att alla barn får 

förutsättningar att erövra skriftspråket.  

 

Jag vill med detta examensarbete undersöka hur jag som lärare bäst kan främja barns läs- och 

skrivinlärning. Finns det möjlighet att kunna erbjuda olika metoder inom läs- och 

skrivinlärning i ett klassrum? Hur kan lärare tillgodose alla de olika behov som finns i ett 

klassrum när läraren kanske är ensam med 25 barn? Jag vill vidare få klarhet i hur jag som 

blivande lärare kan organisera min undervisning så att mina elever kan få den optimala 

inlärningen när det gäller att utveckla läs- och skrivförmågan.  

 

 

 

 

 

                                                
4 Skolverket, 1998, s. 120. 
5 Nils-Erik Nilsson, Skriv med egna ord: En studie av lärprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 

”forsningsrapporter” (Malmö: Malmö högskola, 2002), s. 206. 
6 Ulf Blossing, Skolors förbättringskulturer (Karlstad: Karlstads universitet, 2004), s. 21f. 
7 Lärarförbundet, 2002, s. 10f.  



- 3 - 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka metoder lärare använder för att främja barns läs- och 

skrivinlärning samt vilka förutsättningar det finns i skolan för att individanpassa läs- och 

skrivinlärningen.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Olika förutsättningar 

Lundberg poängterar att det är viktigt att lärare tänker på att en nybörjargrupp barn i skolan 

kan se mycket olika ut när det gäller barnens förutsättningar för lärande. Det är en hel klass 

som består av enskilda individer som har sina speciella förutsättningar. En del barn är nyfikna 

och entusiastiska över allt de ska få lära sig i skolan. Andra barn kan vara otrygga och rädda. 

De kan ha dåligt ordförråd och föreställningarna om läsning och skrivning är mycket diffusa.8 

Lindö framhäver att barn som inte vet varför de ska lära sig läsa och skriva vid skolstarten 

behöver längre tid på sig att knäcka koden och tillägna sig skriftspråket. Det är dock skolans 

uppgift att bemöta nybörjarna i skolan på ett sätt som gör att de kan känna trygghet, självtillit 

och gemenskap.9 Lundberg menar att upplägget av den första läsundervisningen kan vara helt 

avgörande för en del barn. Det gäller att läsundervisningen är väl genomtänkt, systematisk 

och anpassad till varje barns nivå.10  

 

Enligt Läroplanen skall skolan sträva efter att alla barn utvecklar nyfikenhet, lust till att lära 

och att barn utvecklar sitt eget sätt att lära samt att de utvecklar tillit till sin egen förmåga. Det 

är skolans uppdrag att främja lärande där alla barn stimuleras att inhämta kunskap.11 Kullberg 

påpekar att forskning visar att det bästa sättet att förhålla sig till barn i skolan är att undervisa 

alla barn på olika sätt.12 Skolverket har i sin kvalitetsgranskning från 1998 kommit fram till 

att barn som är i behov av särskilt stöd ofta är ett prioriterat område både i skolplaner och i 

skolorna, men den pedagogiska ledningen av skolornas stödundervisning måste utvecklas. 

Stor möda läggs på att genom tester och diagnoser tidigt hitta barn som är i behov av särskilt 

stöd i sin läs- och skrivutveckling. Mängden av dessa tester motsvarar dock inte de 

pedagogiska insatserna, som på ett effektivt sätt kan stödja barnens lärande och utveckling.13  

 

Det finns många lärare som är engagerade och som gör stora insatser, men det finns en brist 

på pedagogiska tillvägagångssätt som är varierande samt uppföljning och utvärdering av 

dessa insatser. Stödundervisningen sker ofta som ensidig färdighetsträning och den behöver 
                                                
8 Ingvar Lundberg, Alla kan lära sig läsa och skriva (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), s. 7-25. 
9 Rigmor Lindö, Det gränslösa språkrummet (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 108-132. 
10 Lundberg, 2006, s. 6. 
11 Lärarförbundet, 2002, s. 11ff. 
12 Birgitta Kullberg, Boken om att lära sig läsa och skriva (Solna: Ekelunds/Gleerups Utbildning AB, 2006), s. 
208. 
13 Skolverket, 1998, s. 8.  
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sättas in i ett sammanhang av kommunikation och meningsfullt lärande, för att den ska kunna 

ge ett kvalitativt tillskott till den vanliga undervisningen.14 Enligt FN: s barnkonvention skall 

också alla barn i så stor utsträckning som möjligt kunna vara delaktiga i skolan på likvärdiga 

villkor. Det innebär att de så långt som möjligt bör arbeta inkluderade i en gemenskap 

tillsammans med andra barn.15 För att detta skall kunna bli verklighet menar Skolverket att 

det krävs en anpassning av den vanliga skolmiljön och det krävs att det finns kompetent 

personal.16 

 

 

2.2 Språklig medvetenhet 

Svensson anser att med språklig medvetenhet menas att barnet själv funderar över språket, 

barnet lägger märke till språkets form och skiljer det från dess betydelse. Barnet funderar på 

hur något skrivs eller sägs.17  

 

”Den språkliga medvetenheten kan delas upp i olika former av medvetenhet:  

• Fonologisk medvetenhet gäller medvetenhet om språkljuden. 

• Morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur satser byggs upp. 

• Syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om satsers betydelse. 

• Pragmatisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur språket används i olika situationer.”18 

 

Svensson menar att det är viktigt att träna barn på den fonologiska medvetenheten innan de 

lär sig läsa och skriva för det kan hjälpa dem oerhört mycket med läs- och skrivinlärningen.19  

Stadler hävdar dock att det inte finns entydig definition av begreppet språklig medvetenhet. 

Det finns ingen precisering som gör det möjligt att säga om någon har språklig medvetenhet 

eller inte. Till största delen handlar det om en insikt och färdighet som växer i en 

utvecklingsprocess under flera år. Det är viktigt att lärare tänker på att alla barn är olika, de 

utvecklas i olika takt och de har skilda uppväxtförhållanden. Lärare kan därför inte utgå från 

att alla barn som börjar skolan har språklig medvetenhet. De barn som påbörjar sin läs- och 

skrivinlärning med brister i den språkliga medvetenheten har små chanser att komma ikapp 

                                                
14 Skolverket, 1998, s. 8.  
15 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter (Stockholm: 
Utrikesdepartementet, 2006), s. 46.  
16 Skolverket, 1998, s. 62.  
17 Ann-Katrin Svensson, Språkglädje (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 17. 
18 Ann-Katrin Svensson, Barnet, språket och miljön (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 85. 
19 Svensson, 1998, s. 100. 
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sina jämnåriga kamrater utan särskild hjälp. Det är därför angeläget att så tidigt som möjligt 

uppmärksamma de barn som är obekanta med böcker och skrift. Dessa barn behöver hjälp 

med att förstå hur skriften fungerar och vidare vad den används till.20  

 

 

2.3 Läsa med glädje  

Björk och Liberg framhåller vikten av ”litterär amning”, som menas att barn i tidig ålder får 

höra böcker, barnet och den vuxne läser böcker tillsammans och att de diskuterar innehåll och 

bilder. När barn har fått ”litterär amning” vet de vad det innebär med läsning, de vet att det är 

lustfyllt att läsa böcker och det är något som de vill fortsätta med. Barnen vet att det finns en 

mening med att lära sig att läsa. Dessa barn får en gynnsam start i sin läs- och 

skrivutveckling.21 Stadler betonar att det är mycket viktigt att barn har kännedom om vad 

skriftspråk är och hur det fungerar vid den första läsinlärningen. De barn som fått höra sagor 

och berättelser kan ana vilken funktion skriften har.22 Lundberg menar också att det är viktigt 

att högläsningen sker med inlevelse, rätt tempo och med pauseringar som både fängslar och 

ger utrymme för barnet att förstå innehållet i böckerna.23  

 

Det vore önskvärt att alla barn fick en förmånlig start i sin läs- och skrivutveckling, men så 

ser verkligheten tyvärr inte ut. Det är inte självklart att föräldrar läser högt för barn i alla 

familjer. För dessa barn kan det innebära en stor omställning när de ska lära sig läsa och 

skriva. Det måste då erbjudas flera olika arbetssätt och uttrycksformer för att lärare ska kunna 

tillgodose dessa olika behov. Därför är det viktigt att lärare kan använda sig av flera olika 

metoder inom läs- och skrivinlärning. Det finns annars en risk att dessa barn får läs- och 

skrivsvårigheter. Björk och Liberg menar också att det är viktigt att lärare ägnar sig åt ”litterär 

amning” även i skolan, för då ger läraren alla barn chansen att på ett naturligt och tryggt sätt 

utveckla sitt skriftspråk, samtidigt som det ger dem glädje och spänning.24 Den ryske 

språkforskaren Lev Vygotskij betonar att samspelet mellan barnet och den vuxne är centralt 

för begrepps- och språkutvecklingen och det tar sin utgångspunkt i en gemensam 

upplevelse.25   

                                                
20 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 15-23. 
21 Maj Björk & Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm: Natur och Kultur, 2002), s. 12. 
22 Stadler, 1998, s. 15. 
23 Lundberg, 2006, s. 42. 
24 Björk & Liberg, 2002, s. 12. 
25 Rigmor Lindö, Den meningsfulla språkväven (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 17.  
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2.4 Lekens betydelse 

I Läroplanen står det att ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.     

(---) Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper.”26 Enligt Lindö är det många forskare som betonar lekens betydelse för barnets 

språkutveckling och de är överens om att leken är förskolebarnets viktigaste kunskapsform. 

Genom att barnen samtalar och leker med språket lär de av varandra och då stimuleras och 

utvecklas deras språkliga kompetens.27 Lindqvist menar också att leken öppnar upp för barnen 

att få möjlighet att vara barn, men påpekar samtidigt att skolböckerna upptar stor plats och att 

leken inte har någon given plats i den svenska skolan. Att leka med språket i grundskolans 

tidigare år är dock en viktig metod för att förbereda barnen på skriftspråksinlärningen.28  

 

 

2.5 Läs- och skrivprocessen 

Målet med läs- och skrivundervisningen är att utbilda intresserade och motiverade läsare och 

skrivare som vill och vågar läsa och skriva för en mängd olika ändamål. För att lyckas med 

det behöver det enligt Björk och Liberg ges tillfällen att lära sig så många olika läs- och 

skrivtekniker som möjligt. Dessa tekniker får sedan barnet samordna till sitt eget personliga 

arbetssätt. Björk och Liberg menar att olika tekniker stödjer varandra och att alla människor 

arbetar och tänker på olika sätt i olika situationer.29 Stadler hävdar dock att det är andra 

faktorer än valet av metod som påverkar barnens inlärning. Lärarens personliga 

kvalifikationer och kunskap har större betydelse än den metod som används. Resultatet beror 

på hur läraren tillämpar sin metod i olika situationer, möter barnen och skapar goda 

inlärningsmöjligheter.30 Oavsett vilket arbetssätt barnen använder, sker läs- och 

skrivinlärningen, enligt Björk och Liberg, lättast i sammanhang som fyller mening i deras liv. 

När lärare arbetar med att lära barn läsa och skriva är det betydelsefullt att ha kunskap om att 

barn kan lära sig på olika sätt. Det är också viktigt att läraren vet vilka problem som kan 

uppstå på vägen.31 

 

                                                
26 Lärarförbundet, 2002, s. 11. 
27 Lindö, 2002, s. 39-99. 
28 Gunilla Lindqvist, Lekens möjligheter (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 64-151. 
29 Björk & Liberg, 2002, s. 10. 
30 Stadler, 1998, s. 51. 
31 Björk & Liberg, 2002, s. 10-159. 
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Det finns två olika tekniker inom läs- och skrivinlärning som det skiljs emellan och det är den 

analytiska metoden samt den syntetiska metoden. I den analytiska metoden utgås det från 

helheten som sedan delas upp i mindre bitar. I den syntetiska metoden utgås det från delarna 

som sedan förs ihop till en helhet.32 Det går inte att komma förbi att vår skrift är alfabetisk, 

vårt talade språk är kodat på ett sätt som måste förstås för att bli en bra läsare och skrivare.33 

Lindqvist framhåller att barn lär sig läsa genom att skriva och skriva genom att läsa.34 Läs- 

och skrivinlärning bör utövas integrerat eftersom de båda förmågorna bygger på samma 

grund, att hantera den alfabetiska koden. Stadler påstår att när läs- och skrivinlärningen sker 

på ett samordnat sätt blir det en bättre inlärningseffekt.35 Elbro hävdar också att mycket 

forskning påvisar att det är en fördel om barnen blir undervisade direkt i skrivning. Barnen får 

då kunskap om skriftens ljudprincip och de får då lättare med att lära sig läsa.36  

 

Eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt behöver de, enligt Björk och 

Liberg, erbjudas olika arbetssätt och uttrycksformer för att barnens varierade behov och 

förutsättningar ska kunna tillgodoses. För att barn ska kunna lära sig vad bokstäver är, hur de 

låter och i vilken ordning de kommer i orden, behöver barn få möjlighet att utforska språket. 

Björk och Liberg menar att barn gör detta lättast i texter de kan helhetsläsa och helhetsskriva, 

eftersom de då får både det visuella och auditiva stödet. Det är också av stor vikt att barn lär 

sig att det är tillåtet att be om hjälp med sin läsning och skrivning.37  

 

Att knäcka den alfabetiska koden, menar Lundberg, betyder att barnet har förstått systemet för 

hur skriften företräder språket. För att barnet ska kunna avkoda skriften måste den förstå att 

språket består av ord och att orden kan delas upp i beståndsdelar, som kan sättas samman till 

ord.38 Det är vår uppgift som lärare att ta reda på vart varje barn befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling för att sedan utgå och bygga vidare från det.39  Lärare behöver även kunna 

ändra på sitt arbetssätt så att undervisningen kan anpassas till barnens olika behov.40 Det är av 

                                                
32 Svensson, 1998, s. 105ff. 
33 Lundberg, 2006, s. 30. 
34 Lindqvist, 1996, s. 151. 
35 Stadler, 1998, s. 67. 
36 Carsten Elbro, Läsning och läsundervisning (Stockholm: Liber, 2004), s. 138. 
37 Björk & Liberg, 2002, s. 12-36. 
38 Lundberg, 2006, s. 25f. 
39 Björk & Liberg, 2002, s. 102. 
40 Stadler, 1998, s. 52. 



- 9 - 

stor vikt att lärare kommer ihåg att det finns stora individuella skillnader i lässtrategier och i 

vad som händer med det enskilda barnet i inlärningen.41 

 

I Läroplanen står det att skolan ska klargöra för barn och föräldrar vilka mål utbildningen har, 

vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare 

har. Skolan ska även vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran och 

utveckling, därför måste arbetet ske i samarbete med hemmen.42 Björk och Liberg menar att 

det är av stor vikt att lärare informerar föräldrar om läs- och skrivinlärning. Barn som lär sig 

läsa och skriva behöver ett enormt stöd och hjälp av vuxna. Med tanke på att barn lär sig 

skriva genom att skriva kan det få se lite tokigt ut i barnens skrivböcker. Om föräldrarna då är 

informerade att det kan få gå till på det sättet kan de lättare stötta sina barn.43 ”Föräldrarna 

måste med andra ord vara lika välvilliga uttolkare till det deras barn vill uttrycka i skrift som 

de var till barnens tidiga talförsök.”44  

 

 

2.6 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

2.6.1 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett arbetsmaterial som är byggt på språklekar, där språklekarna är 

indelade i sju grupper med olika svårigheter som övar olika områden av språket. Syftet med 

Bornholmsmodellen är att stimulera barnens språkliga medvetenhet för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter. Att leka med språket ska kännas roligt och lustfyllt, inget barn ska behöva 

känna sig dum eller misslyckad. Häggström och Lundberg hävdar att barn bör leka med 

språket varje dag och barn som fått tillfälle att på ett lekfullt sätt upptäcka språkets formsida 

och fått lära sig känna igen rim och dela upp ord i beståndsdelar tycks få det lättare med läs- 

och skrivinlärningen. Barn med svaga fonologiska förmågor, och som löper stor risk att 

utveckla dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter, har särskilt stor nytta av språklekar. 

Häggström och Lundberg anser att det inte är lika naturligt att lära sig läsa som att lära sig 

tala. Därför krävs en planmässig och systematisk undervisning för att lära sig läsa. En 

                                                
41 Stadler, 1998, s. 89. 
42 Lärarförbundet, 2002, s. 10f. 
43 Björk & Liberg, 2002, s. 116. 
44 Björk & Liberg, 2002, s. 116. 
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förutsättning för en god läsutveckling, anser Häggström och Lundberg, är att kunna analysera 

ord i sina minsta beståndsdelar och därefter smälta samman dem, göra en syntes.45  

 

 

2.6.2 Ljudningsmetoden 

Ljudningsmetoden är en syntetisk metod som bygger på att barnet först analyserar ljuden i 

orden och därefter smälter samman dem, gör en syntes. Ljudningsmetoden betonar det första 

skedet i avkodningen och när barnen lärt sig avkoda övergår de till att söka efter textens 

innehåll. Ljudningsmetoden kräver att barnet kan lyssna på språkljud i ord, vilket de flesta 

barn kan i fem- till sjuårsåldern. Svensson menar att det är en fördel att använda 

ljudningsmetoden i en grupp där barnen kan sporra varandra när de tränar att lyssna efter 

språkljud i ord.46 Björk och Liberg menar dock att barn som har försenad uttalsutveckling ofta 

har svårt att lära sig läsa och skriva med hjälp av ljudningstekniken.47   

 

 

2.6.3 Wittingmetoden 

Wittingmetoden är en renodlad syntetisk avkodningsmetod och de två huvuddragen i 

Wittingmetoden är symbolfunktion och förståelse. Symbolpresentationen sker med samtliga 

vokaler först och därefter kommer konsonantinlärningen efter en speciell ordning. 

Sammanljudning kan inte göras förrän alla vokaler har gåtts igenom. Med förståelse menas att 

barnet upptäcker att de symboler som de ljudat samman motsvarar något som de känner igen 

från sitt eget ordförråd. Wittingmetoden kan användas både som en nyinlärningsmetod samt 

som en ominlärningsmetod.48 

 

 

2.6.4 LTG – Läsning på talets grund 

LTG - läsning på talets grund - är en analytisk metod som utgår från helheten och prioriterar 

innebörder och textförståelse framför korrekt avläsning. Lindö påpekar att det egentligen är 

                                                
45 Ingrid Häggström & Ingvar Lundberg, Språklekar efter Bornholmsmodellen (Umeå: Centraltryckeriet, 1999), 
s. 5-17. 
46 Svensson, 1998, s. 110f.  
47 Björk & Liberg, 2002, s. 142. 
48 Eva Längsjö & Ingegärd Nilsson, Att möta och erövra skriftspråket (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 62ff. 
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missvisande att kalla LTG för en metod, det är snarare ett förhållningssätt som kan genomsyra 

hela undervisningen. Genom upplevelser och iakttagelser producerar barnen texter med 

läraren som sekreterare. Det här kommer sedan att utgöra grunden för tal- och 

skriftspråksutvecklingen och det är dialogen som är kärnan i LTG. Ett av syftena med LTG är 

att nyttja dynamiken i barngruppen och att kunna stödja de barn som ännu inte lärt sig att 

förstå och kunna använda språket på ett mångsidigt sätt. När barnen samtalar och leker med 

språket lär de av varandra och då stimuleras barnens språkliga kompetens. Så småningom 

kommer barnen underfund med skriftspråkets speciella karaktär.49  

 

 

2.6.5 Storboksmetoden 

Idén till storboken föddes på Nya Zeeland och en storbok är en bok som är i ett stort format 

som läraren läser tillsammans med barnen. Storboken används under den första läs- och 

skrivinlärningen och fördelen med storboken är att den kan erbjuda barnen faktatexter och 

skönlitterära texter av olika slag. Till storboken hör även en liten kopia som är en miniatyr av 

storboken och den ska inspirera barnen att läsa på egen hand.50 Ett av syftena med storboken 

är att ge unga barn skönlitterära texter som har god kvalitet. Storboksläsningen delas in i tre 

faser: 

1. Upptäckarfasen – här läses texten i sin helhet och syftar till att ge barnen en litterär 

upplevelse.  

2. Utforskarfasen – barnen och läraren analyserar texten tillsammans, de går från 

helheten till delarna. 

3. Självständiga fasen – barnen läser texten på egen hand och får på så vis möjlighet att 

fördjupa sina erfarenheter.51 

  

 

2.6.6 Whole Language 

Whole Language är det undervisningssätt som är helt dominerande i Nya Zeeland. 

Grundtankarna med Whole Language är att arbeta med hur barnen lär sig läsa och att ge 

barnen hjälp till självhjälp. Lärarna börjar där det enskilda barnet befinner sig 

                                                
49 Lindö, 2002, s. 36-47. 
50 Lindö, 2005, s. 158f. 
51 Lindö, 2002, s. 154f. 
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kunskapsmässigt och utgår från det som barnet redan kan. Barnen lär sig läsa genom att läsa 

och det är viktigt att barnen får läsa böcker som de tycker är intressanta och meningsfulla. Det 

är också viktigt att de erbjuds ”riktiga” böcker som skönlitteratur och facklitteratur. Barnen 

läser böcker som de tycker är intressanta och när barnen läser böcker som de tycker är bra blir 

de övertygade att läsning är något som är spännande och roligt.52  

 

Böcker som upplevs som läsvärda stärker barnens självförtroende. Läsning ska alltid upplevas 

som något positivt och något som barnen vill fortsätta med. Barnens självförtroende ökar även 

när läraren läser för och med barnen. Det är hela tiden barnet som ska vara i centrum, ett barn 

är inte en vas som ska fyllas utan en eld som ska tändas. Det är stor tillit till barnens egen vilja 

och förmåga att lära sig och lärarna har som målsättning att mer fungera som handledare och 

resurspersoner än som lärare i traditionell mening. Barnen får då lära sig ansvara för den egna 

inlärningen. I Nya Zeeland tror lärarna starkt på att miljön är viktig för inlärningsprocessen. 

Därför är klassrummen fyllda med böcker, bilder och texter i stort sett från golv till tak. 

Argumentet för Whole Languagemetoden är att läs- och skrivinlärning sker på ett naturligt 

sätt, på samma sätt som vi lär oss att prata och att lyssna. Enligt Alleklev och Lindvall utgår 

pedagogerna från att barnen knäcker koden av ren tillfällighet då de upprepade gånger läser 

sin favoritbok, dikt eller sång.53 

 

 

2.7 Bedömning och kartläggning 

Liberg menar att det är viktigt att lärare följer upp barns inlärning och hon pekar på tre 

anledningar. Det första är att läraren, barnet och föräldrarna ska få kunskap om hur det går för 

barnet. Det andra är att läraren ska få stöd och hjälp med att välja innehåll i den pedagogiska 

verksamheten. Det tredje skälet är att kunna visa hur resultaten ser ut för skolledning samt 

rektor. Det är dock inte helt enkelt att finna ett system för uppföljning som kan ge en enkel 

och rättvis bild. Ska lärare göra bedömningar av barn ska läraren tänka efter varför det ska 

göras. Finns ett syfte med bedömningarna är det lättare att finna ett tillvägagångssätt för 

bedömningarna. Liberg framhåller dock att det viktigaste med bedömningar är inte bara att 

försöka se vad barnen kan. Det är också viktigt att se barnens utvecklingspotential och deras 

                                                
52 Birgitta Alleklev & Lisbeth Lindvall, Listiga räven (Stockholm: En bok för alla, 2003), s. 13ff. 
53 Alleklev & Lindvall, 2003, s. 13ff. 
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olika tankar om vad de vill läsa och skriva samt hur de vill göra det.54 Lundberg och Herrlin 

anser att det behövs kartläggning eftersom det annars kan vara svårt att se utvecklingen hos 

samtliga barn i en klass. Genom kartläggning blir det lättare att ge stöd och stimulans till varje 

enskilt barn. Lärare behöver ett redskap som gör det möjligt att både följa barnens utveckling 

samt att kunna individuellt hjälpa till när ett barn kör fast.55  

 

 

2.8 Vad forskning visar om läs- och skrivprocessen 

När Skolverket gjorde sin kvalitetsredovisning 1998 och granskade läs- och skrivprocessen 

fann forskarna tre olika miljöer som råder i skolorna. Skolverket har valt att kalla dessa 

miljöer för A-, B- och C-miljöer. Dessa tre miljöer skiljer sig åt med hänsyn till i vilken 

utsträckning läs- och skrivinlärning används som ett aktivt undervisningssätt i samtliga ämnen 

i skolan. Vidare skiljer sig miljöerna åt när det gäller huruvida barnen får ingå i 

kommunikativa sammanhang som främjar deras kontinuerliga läsande och skrivande i olika 

ämnen.56   

 

Forskarna i skolverksrapporten menar att i A-miljöer arbetar lärarna organiserat och medvetet 

med läs- och skrivinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Barnen ingår i kommunikativa 

sammanhang som på olika sätt utvecklar och hjälper deras läs- och skrivutveckling. Läs- och 

skrivutvecklingen är också i stor grad integrerad med andra ämnen. Läromedlen är ofta 

individanpassade för barnen och läromedlen kombineras med material från bibliotek. Det är 

vanligt med högläsning från en gemensam bok samt att barnen har egna bänkböcker. Lärarna 

är medvetna om vilken roll litteratur har för barnens läs- och skrivutveckling. Alla barn 

känner sig också delaktiga och engagerade i sitt arbete oavsett om det sker i helklass eller i 

mindre grupper.57  

 

I B-miljöer arbetas det inte ofta ämnesintegrerat och det är vanligast med färdigproducerade 

läromedel. De texter som används under de första skolåren är många gånger innehållslösa och 

det bidrar inte till att utveckla barnens fantasi och lust till lärande. Lärare i B-miljöer försöker 

enligt rapportförfattarna göra arbetet relevant för barnen genom att utgå från barnens 

                                                
54 Caroline Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 163-177. 
55 Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin, God läsutveckling (Stockholm: Natur och Kultur, 2004), s. 5. 
56 Skolverket, 1998, s. 113. 
57 Skolverket, 1998, s. 113ff. 
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erfarenheter samt praktiska övningar. I undervisningen läggs också stor vikt på läsande, 

skrivande, samtalande och lyssnande. De går ofta i varandra och enligt lärare i B-miljöer 

gynnas därmed läs- och skrivutvecklingen.58  

 

I C-miljöer finns ingen sammankoppling mellan de olika skolämnena, utan undervisningen i 

varje ämne sker var för sig. Det är läromedlet som driver lektionerna och undervisningen sker 

på läromedlens villkor. Texterna är inte anpassade efter vad barnen klarar av, utan de ligger 

ofta högt över vad många barn behärskar. Barnen arbetar enskilt i klassrummet och det är 

läraren som leder undervisningen. För att vidareutveckla språket i tal och skrift används 

färdighetsträning ofta med hjälp av övningsböcker, på stenciler samt på inplastade 

arbetskort.59  

 

Forskarna kom fram till att den vanligaste lärmiljön i skolorna är en blandning mellan B- och 

C-miljö. De få lärare som arbetar efter A-miljö arbetar ofta ensamma. Förutsättningarna för 

dessa miljöer beror enligt Skolverket inte på lokala skol- och arbetsplaner. Det finns stora 

variationer mellan olika lärare som arbetar på en och samma skola.60  

 

Skolverket skriver också i kvalitetsredovisningen att det ofta förekommer en arbetsform i 

skolorna som brukar kallas ”Eget arbete” eller ”Arbetsschema”. Barnen sitter då ofta 

ensamma och arbetar med uppgifter som finns angivna i ”Arbetsschemat” och många gånger 

handlar det om ren färdighetsträning. Den här arbetsformen används allt från enstaka tillfällen 

i veckan till större delen av undervisningen. Lärare anser att det blir ordning i klassrummet 

och det skapas arbetsro när barnen arbetar efter denna arbetsform. Skolverket kritiserar dock 

detta arbetssätt och menar att det innebär ren färdighetsträning och att det skapar alltför för 

tysta lärmiljöer. Vidare menar rapportförfattarna att den glädje som det ger att klara av olika 

moment i arbetsschemat avtar med åren. Risken ökar då att barnen arbetar med uppgifter utan 

eftertanke bara för att bli färdiga.61  

 

Vygotskij anser att barn kan lära sig mycket genom att imitera vad andra barn eller vuxna gör. 

Lärare måste omvärdera förståelsen för imitation eftersom när barn imiterar andra i sociala 

sammanhang kan de utföra mycket mer än vad deras uppnådda utvecklingsnivå egentligen 

                                                
58 Skolverket, 1998, s. 117f. 
59 Skolverket, 1998, s. 118. 
60 Skolverket, 1998, s. 113. 
61 Skolverket, 1998, s. 120f. 
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tillåter. Vygotskij skiljer mellan barnets aktuella utvecklingsnivå och barnets potentiella 

utvecklingsnivå. Den aktuella utvecklingsnivån representerar vad barnet behärskar vid ett 

givet tillfälle. Den potentiella utvecklingsnivån representerar vad barnet har möjlighet att lära 

sig behärska med stöd av andra, t.ex. vuxna eller kamrater. När barnet tillsammans med andra 

lärt sig lösa ett problem eller en situation kan barnet sedan lösa det själv. Om barn på detta 

sätt får möjlighet att tillägna sig det som ligger på en högre nivå än där de befinner sig 

utvecklas deras kompetens maximalt. Vygotskij menar också att genom imitation är barn i 

högre grad kapabla att genomföra mer avancerade handlingar när de arbetar i grupp 

tillsammans med andra barn än vad de skulle kunna på egen hand.62  

 

Nilsson ifrågasätter i sin forskning från 2002 om det går att kalla ”ensamarbete” för 

individanpassad undervisning. Nilsson ställer sig tveksam till att det förekommer någon 

kunskapsutveckling i sådana sammanhang. För att lärare ska kunna verka i den närmaste 

utvecklingszonen menar Nilsson att verksamheten i hög utsträckning borde bedrivas i 

kollektiva former. Det är först då det går att formulera frågor och problem gemensamt. På det 

sättet kan lärare, enligt Nilsson, utmana barnen och verka inom den närmaste 

utvecklingszonen.63    

 

Blossing hävdar, att trots den svaga effekten av utvecklingsinriktade arbetssätt i grundskolan 

presterar svenska barn bra vid internationell jämförelse. Blossing hänvisar till OECD: s PISA-

studie – Program for International Student Assessment. 64
 PISA är ett projekt som har som 

syfte att undersöka olika länders utbildningssystem. Genom olika prov och tester undersöks 

bland annat femtonåringars läsförståelse.65 I PISA år 2000 deltog 32 länder och Sverige 

hamnade på delad fjärde plats. År 2003 var det 41 länder som deltog i undersökningen och 

Sverige placerades på femte plats, som Sverige fick dela med fyra andra länder. Det här visar 

att Sverige tillhör den grupp av cirka tio länder vars femtonåringar läser bäst av de länder som 

ingår i OECD. Två tredjedelar av femtonåringarna i Sverige läser på den nivå som anses 

behövas för att klara vuxenlivet.66 

 

 

                                                
62 Nilsson, 2002, s. 159f. 
63 Nilsson, 2002, s. 206. 
64 Blossing, 2004, s. 21f.  
65 www.skolverket.se 2007a 
66 www.skolverket.se 2005b 
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2.9 Frågeställningar 

• Hur arbetar lärare med att främja barns läs- och skrivinlärning? 

– Ändrar lärare på sitt arbetssätt om läs- och skrivundervisningen inte 

passar alla barn i klassrummet? 

• Vilken eller vilka läs- och skrivinlärningsmetoder dominerar i klassrummen?  

– Använder lärare en läs- och skrivinlärningsmetod eller varvar de 

mellan flera olika metoder? 

• Vilka är förutsättningarna för att kunna individanpassa läs- och skrivinlärningen i ett 

klassrum?  
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3. Metod 

3.1 Urval 

Min undersökning handlar om läs- och skrivinlärning. Jag har intervjuat sex lärare, med olika 

lång yrkeserfarenhet, som arbetar med läs- och skrivinlärning. Alla lärare som jag intervjuade, 

utom en, arbetar med läs- och skrivinlärning dagligen. Den lärare som inte arbetar med 

grundläggande läs- och skrivinlärning för tillfället har idag en årskurs två, men arbetar med 

årskurs ett vartannat år. Därför ansåg jag det relevant att ha med även denna lärare i 

undersökningen. Samtliga av de intervjuade har arbetat som lärare hela sitt yrkesverksamma 

liv och arbetar på tre olika skolor som är belägna inom samma kommun i Mellansverige.  

 

De lärare som jag systematiskt valt ut är: 

Lärare A: Kvinna, 58 år, utbildad lågstadielärare och 32 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar 

som klassföreståndare i årskurs två med 15 barn.  

Lärare B: Kvinna, 54 år, utbildad lågstadielärare och 32 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar 

som klassföreståndare i årskurs ett till tre med 17 barn.  

Lärare C: Kvinna, 35 år, utbildad grundskolelärare mot tidigare år och 12 års 

yrkeserfarenhet. Hon arbetar som klassföreståndare i årskurs ett till tre med 16 barn. 

Lärare D: Kvinna, 44 år, utbildad lågstadielärare och 22 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar 

som lärare i årskurs F-3 med 17 barn. Hon är klassföreståndare för årskurs ett till tre med 12 

barn. 

Lärare E: Kvinna, 28 år, utbildad grundskolelärare mot tidigare år och 6 års yrkeserfarenhet. 

Hon arbetar som lärare i årskurs F-1 med 20 barn. Hon är klassföreståndare för årskurs ett 

med 11 barn. 

Lärare F: Kvinna, 60 år, utbildad lågstadielärare och 36 års yrkeserfarenhet. Hon arbetar som 

klassföreståndare i årskurs ett och tre med 28 barn. 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen har en kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod. En kvalitativ 

undersökning syftar, enligt Patel och Davidsson, främst på möjligheten att upptäcka och 

urskilja egenskaper hos något, t.ex. den intervjuades åsikter om något fenomen. Det blir då 

möjligt att få svar på hur en specifik grupp människor tänker samt förhåller sig till det som 
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undersöks.67 Kvalitativa intervjuer ger också enligt Johansson och Svedner kunskap som är 

direkt användbar i läraryrket. Intervjuaren kan då bland annat få förståelse för lärares syn på 

undervisning.68  

 

För att få så utförliga svar som möjligt utgick intervjuerna från en strukturerad intervjuguide 

(se bilaga 1). Utrymme gavs också för följdfrågor. Följdfrågorna varierade beroende på de 

intervjuade lärarnas erfarenheter och åsikter om läs- och skrivinlärning samt vilka läs- och 

skrivinlärningsmetoder de använde.  

 

Patel och Davidsson menar att det är en fördel om intervjuaren är påläst inom det 

undersökande området. På så vis kan intervjuaren få möjlighet att bygga upp ett meningsfullt 

samtal.69 För att förbereda mig på bästa sätt inför mina intervjuer har jag noggrant studerat 

litteratur och tidigare forskning som handlar om läs- och skrivinlärning. Jag har också läst på 

om de olika metoder som finns inom läs- och skrivinlärning så att jag fick god förståelse och 

var insatt i skillnaderna mellan de olika metoderna.  

 

 

3.3 Etiska överväganden 

Två av lärarna ringde jag upp för att höra om de var intresserade av att delta i undersökningen 

och de andra fyra lärarna frågade jag vid personliga möten. Jag började varje samtal med att 

berätta om mitt arbete samt syftet med undersökningen. Lärarna informerades också att 

intervjun ligger till grund för mitt examensarbete och allt som sägs under intervjun är 

konfidentiellt. Jag förklarade för samtliga lärare att det är helt frivilligt att ställa upp och jag 

berättade även hur lång tid intervjun skulle beräknas ta. Tre av lärarna gav sitt medgivande 

direkt, medan de övriga tre lärarna bad om betänketid innan de gav sitt samtycke. Lärarna fick 

själva bestämma var och när intervjuerna skulle äga rum eftersom jag visste att många av dem 

var under hård tidspress. Jag gav inte ut intervjufrågorna i förväg för jag var ute efter att få så 

spontana och öppna svar som möjligt. Däremot berättade jag kort vad intervjun skulle handla 

om så att de kunde känna sig lite förberedda. Jag frågade också lärarna om jag fick deras 

tillåtelse att spela in intervjuerna på ljudbandspelare. Jag berättade att det endast är jag som 

                                                
67 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 78ff. 
68 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2001), 
s. 24. 
69 Patel & Davidsson, 2003 s. 78f. 
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ska lyssna på banden, men de kommer att raderas när examensarbetet är färdigt. Samtliga 

lärare gav sitt godkännande till att bli inspelade på band samtidigt som de gav sitt medgivande 

till att ställa upp på intervjuerna. 

 

 

3.4 Procedur 

Jag började varje intervju med att ännu en gång berätta om mitt examensarbete samt syftet 

med intervjuerna. Samtliga sex intervjuer var individuella och de skedde efter skoltid i rum 

med stängda dörrar. Fyra av intervjuerna, lärare A, C, E och F, ägde rum i respektive lärares 

klassrum. Intervjun med lärare B skedde i ett litet grupprum på skolan där läraren arbetar och 

intervjun med lärare D ägde rum i ett klassrum på en skola där läraren inte arbetar. Varje 

intervju pågick i cirka 60 minuter och de genomfördes i slutet av april och i början av maj 

2007.  Jag valde att använda mig av ljudbandspelare när jag gjorde samtliga intervjuer för att 

inte missa något som sades. Jag gjorde dock även små stödanteckningar för att komma ihåg 

vissa detaljer under intervjuernas gång. Varje intervju skrevs ut i sammanfattning med vissa 

citat. Respektive lärare fick sedan ta del av utskriften. Lärarna kunde då läsa dessa i lugn och 

ro och se så jag inte hade missuppfattad eller feltolkat något. Ingen av lärarna hade några 

invändningar mot mina sammanfattningar av intervjuerna. Däremot ville två av lärarna 

komplettera med uppgifter som de glömt säga vid respektive intervju.   

 

 

3.5 Databearbetning 

För att analysera intervjuerna använde jag mig av det som Johansson och Svedner kallar 

”Gruppering efter uppfattningar”. Det hela går ut på att läsa igenom de utskrivna intervjuerna 

ett flertal gånger för att leta efter mönster.70 För att göra det hela mer åskådligt valde jag även 

att göra en matris. Jag tog ett stort blädderblockspapper som jag delade in i rutor efter frågor 

och lärare. Jag skrev sedan kort ner de olika svaren från intervjuerna på post-it lappar och 

satte dem i lämplig ruta. Det blev då mer överskådligt och jag kunde lätt hitta olika mönster. 

Jag har ”summerat” svaren och pekat på likheter och olikheter som jag kunde urskilja hos de 

intervjuade lärarna.  

 

                                                
70 Johansson & Svedner, 2001, s. 40. 



- 20 - 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Johansson och Svedner påpekar att det finns vissa risker när forskare väljer att använda sig av 

intervjumetoden. En av riskerna med intervjuer menar Johansson och Svedner är att 

intervjuaren påverkar svaret genom sina egna förväntningar och värderingar. Det kan leda till 

att resultatet avspeglar förutfattade meningar som intervjuaren hade före undersökningen. 

Johansson och Svedner påpekar dock att det går att undvika dessa feltolkningar. Det kan 

göras genom att intervjuaren har väl genomtänkta frågeområden eller frågeställningar. Det är 

också viktigt enligt Johansson och Svedner att de intervjuade är väl medvetna om syftet med 

undersökningen.71  

 

För att göra min undersökning så giltig som möjligt valde jag att utgå från en strukturerad 

intervjuguide som var noggrant planerad. Vid varje intervjutillfälle var jag noga med att utgå 

från frågorna som intervjuguiden angav. Samtliga lärare fick svara på exakt samma frågor och 

de följfrågor som gavs hade anknytning till intervjuguiden. På så sätt fick jag svar på frågor 

som var användbara för undersökningen. Eftersom jag lät samtliga intervjuade lärare läsa 

igenom sina intervjuer när jag skrivit ut dem minimerades också risken för att något skulle 

vara feltolkat. Jag började också varje intervju med att förklara syftet med intervjun så att alla 

var helt införstådda med det.     

 

Det som kan ha påverkat intervjuerna utan att jag varit medveten om det är att jag har gjort 

vfu, verksamhetsförlagd utbildning, hos två av de intervjuade lärarna under min 

lärarutbildning. Det kan ha medfört att intervjuerna med dem var mer avslappnade än med de 

övriga fyra lärarna. En av de övriga lärarna var mycket stressad under intervjutillfället och det 

kan ha medfört att intervjun inte blev lika djupgående som övriga. Läraren kan ha haft mer 

information att ge om intervjun skett under andra omständigheter. 

 

Enligt Johansson och Svedner är tillförlitligheten i en undersökning tätt förknippad med 

metodavsnittet. Därför måste den forskningsmetod som används vara noggrant beskriven så 

att någon annan person kan göra om undersökningen. Om en undersökning är kontrollerbar 

ökas möjligheterna för andra att göra om undersökningen och komma fram till samma 

resultat.72 Jag har därför valt att noggrant gå igenom hur mina intervjuer gått tillväga så att det 

finns möjlighet för andra personer att göra om undersökningen.    

                                                
71 Johansson & Svedner, 2001, s.24ff. 
72 Johansson & Svedner, 2001, s. 67. 
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4. Resultat 

4.1 Så främjas barns läs- och skrivinlärning 

För att främja barns läs- och skrivinlärningen behöver lärare: 

 

• Utgå från varje barn 

Lärarna anser att en av grundstenarna i läraryrket är att tänka på att alla barn är olika. Därför 

är det nödvändigt att utgå från varje barn. Alla barn behöver få känna sig stimulerade när de 

lär sig läsa och skriva. Lärarna anser att det är absolut nödvändigt att individanpassa läs- och 

skrivinlärningen eftersom  

 

”Alla barn är olika, de föds olika och de har olika förutsättningar. Därför kan de inte få 

samma uppgifter” (Lärare A). 

 

Det här menar lärarna är något som lärare behöver ha i åtanke när barn lär sig läsa och skriva. 

Lärare F påpekar också att det allra viktigaste när barnen lär sig läsa och skriva är att det görs 

på ett sätt som känns roligt och motiverande. För att det ska lyckas, menar lärare F, behöver 

undervisningen ligga på rätt nivå hos samtliga barn.  

 

”Det säger ju sig självt att det blir tråkigt att läsa Harry Potter om man precis knäckt koden. 

Alla barn måste få uppleva att de kan läsa och därför väljer jag ut böcker som jag vet att de 

klarar av” (Lärare A). 

 

När läs- och skrivinlärningen individanpassas menar lärarna att det är viktigt att skaffa sig 

kunskap om vad barnen kan sedan tidigare. Vidare behöver lärare veta vart alla barn befinner 

sig. Lärare A menar att det inte går att ge alla barn samma uppgifter, eftersom alla barn är 

olika och utvecklas på olika sätt. Lärare behöver också, enligt lärare A, tänka på vad som är 

viktigt för varje barn och det går aldrig tänka att alla barn ska lära sig lika mycket. Oavsett 

vilka förutsättningar som finns i klassen behöver lärare kunna tänka på varje individ. Lärare C 

anser att när läs- och skrivinlärningen individanpassas får barnen många olika infallsvinklar. 

När lärare vet vart ett barn befinner sig i sin läs- och skrivutveckling kan lärare, enligt lärare 

C, ge alla barn den mest optimala undervisningen. Lärare får inte hämma ett barn som kan 

mycket, men samtidigt kan barn inte få för svåra uppgifter om de inte kommit så långt. Läggs 

undervisningen på rätt nivå hos alla barn ska inget barn behöva känna sig ostimulerat eller 
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osäkert. Lärare C poängterar att hon tycker att det är mycket viktigt att alla barn tycker att det 

är roligt att gå i skolan. Målet med läs- och skrivundervisningen, menar lärare C, är att ge alla 

barn optimala möjligheter i sin inlärning.  

 

”Man kan skräddarsy undervisningen till varenda unge…” (Lärare C). 

 

Individanpassning är därför en förutsättning, enligt lärare C, för att alla barn ska lyckas lära 

sig läsa och skriva.  

 

Lärare B anser att det är först när lärare vet vart alla barn befinner sig som alla barn får 

möjlighet att arbeta i sin egen takt. De barn som inte arbetar så snabbt behöver få möjlighet att 

stanna upp så de hinner ta in den nya kunskapen. Samtidigt behöver de barn som det går lätt 

för få arbeta på i sin takt. Lärare B påpekar att det är viktigt att lärare har i åtanke att alla barn 

är olika och att alla barn arbetar i olika takt. När barn får arbeta i sin egen takt blir de inte 

stressade och det är en förutsättning, eftersom det inte går att tvinga in kunskaper hos barn.  

 

Alla barn i lärare A och lärare C: s klassrum arbetar med samma bokstav, men hur de arbetar 

skiljer sig åt. De barn som kan läsa när de kommer till årskurs ett ska inte behöva göra allt det 

som de redan kan eftersom det då, enligt lärare A, blir tråkigt för dem. Lärare A låter dock 

alla barn vara med på genomgångarna av bokstäverna. På genomgångarna tränas barnen att 

uttrycka sig muntligt och de tränas på att samarbeta i grupp. De barn som kan läsa och skriva 

får sedan svårare uppgifter som utmanar och utvecklar dem. Något som lärare A tror starkt på 

och som hon anser att mycket av hennes undervisning går ut på är att barnen lär av varandra. 

Lärare C låter också alla barn vara med på genomgångarna av bokstäverna, eftersom den 

aktuella bokstaven återkommer som tema i andra ämnen under veckan. När ett barn kan läsa 

och skriva får det barnet ett helt annat upplägg än de barn som inte kan. 

 

Alla barn i lärare B: s klassrum följer samma arbetsgång. De barn som kan läsa och skriva får 

vara med och träna på bokstäver, men de gör det då mycket snabbt. De får även andra 

uppgifter som är svårare och som passar dem mer. Lärare E går igenom en ny bokstav varje 

vecka. Den bokstaven behöver dock inte barnen välja att arbeta med, utan de får välja helt 

fritt. När barnen börjar i årskurs ett får alla barn vara med och göra samma saker. Lärare E vill 

se att barnen kan alla moment, känna igen, ljuda och skriva bokstaven. Alla barn arbetar med 

samma bokstavsbok, men förutom den finns mycket material som stimulerar och utmanar 
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barnen. De barn som lärare E märker kan de olika momenten får hoppa över vissa bitar i 

arbetsboken. De får istället annat material som är mera utmanande. Lärare E menar att alla 

barn lär sig läsa och skriva på olika sätt och vid olika tidpunkter. Därför behöver barn få 

arbeta med uppgifter som passar deras nivå. Det är också viktigt, enligt lärare E, att barn 

tillåts vara där de befinner sig i sin utveckling.  

 

Lärare D går igenom cirka en ny bokstav i veckan när barnen börjar årskurs ett. När de har 

gått ett tag i årskurs ett får barnen börja välja fritt vilka bokstäver de vill arbeta med. Lärare D 

har inte då någon gemensam genomgång. Det barn som kan läsa och skriva får vara med och 

arbeta med samma bokstavsbok som övriga, eftersom lärare D anser att de behöver träna på 

att skriva. I arbetsboken finns också en sida till varje bokstav som innehåller enkel 

förberedande grammatik. De barn som läser och skriver får också mycket annat material vid 

sidan av arbetsboken så att de stimuleras. Alla barn mår bäst, enligt lärare D, om de får arbeta 

med det som de behöver och att de får arbeta med det på rätt sätt. Alla barn i lärare D: s 

klassrum arbetar nästan hela tiden med olika saker. Eftersom det är en ålderblandad klass är 

det dock inget som barnen reagerar på. Det arbete som barnen gör är beroende på vad de 

behöver träna extra på. För att alla barn ska kunna lyckas i skolan måste det finnas olika sätt 

att gå tillväga när de lär sig nya saker.  

 

Lärare F har istället bokstavsgenomgångar för de barn som behöver det, de som redan kan 

läsa och skriva behöver inte vara med.  

 

”Varför ska de behöva sitta och vara med på nåt som de redan kan, det blir ju tråkigt för 

dem. Det finns ju så mycket annat de kan göra istället” (Lärare F). 

 

Lärare F har ofta barnen indelade i smågrupper utifrån barnens behov. På så sätt kan lärare F 

ha genomgångar som är lämpliga för varje grupp. Lärare F anser också att det är viktigt att 

barn får känna att det är meningsfullt när de lär sig nya saker. Barn blir ofta motiverade när 

undervisningen utgår från deras egen verklighet. De barn som kan läsa och skriva arbetar 

vidare i lämpliga böcker som de ofta kan arbeta självständigt med. När de kommer till något 

som är nytt för dem har lärare F en genomgång. Forma bokstäver får dock alla barn göra, 

eftersom de som redan kan läsa och skriva ofta behöver träna extra på det. Lärare F menar att 

det viktigaste när barn lär sig läsa och skriva är inte hur det görs eller i vilken ordning som 
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bokstäverna kommer. Det som är allra viktigast är att alla barn kan känna sig stimulerade och 

motiverade. 

 

Lärare C och E tycker att det är viktigt när undervisningen individanpassas, att barnen också 

får arbeta tillsammans och inte bara sitta och arbeta med egna saker. 

 

”Det är ju då det är sån tur att det finns andra ämnen…” (Lärare E). 

 

Lärare E menar att det kan vara lättare att ge samma uppgifter till barnen i andra ämnen än 

svenska eftersom alla barn är olika i sin läs- och skrivutveckling. Barnen i lärare C: s 

klassrum gör ofta sagor tillsammans, som då lärare C skriver på ett stort blädderblockspapper. 

Barn lär mycket av varandra, enligt lärare C, när de arbetar tillsammans.  

 

”När jag skriver sagan så ljudar vi tillsammans och då får ju alla barnen höra hur 

bokstäverna låter och se hur de ser ut” (Lärare C). 

 

Lärare D påpekar att det är viktigt att lärare förklarar för både barn och föräldrar varför ett 

visst arbetssätt tillämpas. Lärare behöver förklara att alla barn ska få lära sig nya saker, men 

vi lär oss olika snabbt och vi behöver träna på olika moment. Lärare D anser också att det är 

mycket viktigt att alla barn har fina material som de arbetar i. Lärare D har också nära kontakt 

med barnens föräldrar och hon informerar föräldrarna vad de kan göra för att underlätta 

barnens läs- och skrivinlärning. 

 

 

• Kartlägga vart barnen befinner sig 

Lärarna framhåller att dokumentation av olika slag är viktigt för att kunna komma ihåg vart 

alla barn befinner sig i sin utveckling. Det är viktigt att lärare vet vad barnen kan så att de inte 

behöver arbeta med uppgifter som inte stimulerar dem. För att lyckas med detta har lärarna 

individuella utvecklingsplaner, IUP, till samtliga barn som underlag för dokumentation. Där 

står det tydligt vad barnen kan och när de lärde sig något nytt.  

 

”Jag fyller i IUP: n tillsammans med barnet. Då får ju barnet också se vilka framsteg det har 

gjort” (Lärare A).  
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Lärare A, B, D och F påpekar också att mycket av barnens kunskaper finns ”dokumenterat i 

huvudet”. Lärare D låter samtliga barn i årskurs ett göra ett test då den språkliga 

medvetenheten undersöks. Det blir också mer tydligt genom testet att se vart barnen befinner 

sig. Om det visar sig att ett barn har brister går lärare D och specialpedagogen igenom vilka 

övningar som kan vara lämpliga för barnet. Lärare C och E har också annat 

dokumentationsunderlag än IUP för att komma ihåg vad barnen kan och inte kan. Lärare E 

menar att genom noggrann dokumentation undviks luckor i barnens läs- och skrivutveckling. 

När lärare vet vart ett barn befinner sig i sin utveckling går det, enligt lärare C, att plocka bort 

de övningar som barnet redan kan. Barnet får sedan svårare uppgifter som stimulerar och 

utvecklar vidare.  

 

Lärare F betonar att lärare behöver uppmärksamma om ett barn har talsvårigheter. Om ett 

barn har svårigheter med uttalet av vissa bokstäver kan det leda till att barnet får problem när 

det ska lära sig stava. Lärare F tycker att det är synd att det inte längre finns någon logoped på 

skolan. Föräldrarna måste själva söka hjälp när och om deras barn har problem och det är inte 

alla som gör det, enligt Lärare F.   

 

När lärare upptäcker att ett barn har svårt att lära sig läsa och skriva är det viktigt att komma 

på vad som är svårigheten. Det är först då, enligt lärare A, som det går att lära barnen nya 

saker. När barn tränar på något som de har svårt för behöver det ske på ett lustfyllt sätt. Det 

kan göras genom att ta till olika lekar och spel. Strävan med extraträningen, menar lärare A, är 

dock att barnen ska lära sig ljuda efter ljudningsmetoden. När lärare D märker att ett barn har 

svårt med att lära sig läsa och skriva tar hon direkt kontakt med föräldrarna. Hon fortsätter 

även att träna barnet med den grundläggande språkträningen som barnet har arbetat med i 

förskoleklassen. Om lärare C märker att ett barn som har svårt att lära sig läsa och skriva är på 

gång, stressar hon inte på barnet. Lärare C har som grundtanke att  

 

”… rosor blommar inte fortare bara för att man petar av knoppen” (Lärare C). 

 

Lärare får därför inte, enligt lärare C, stressa på ett barn. En del barn behöver längre tid på sig 

när de lär sig nya saker. Lärare E har samma tanke som lärare C och menar att 

 

”… jag tror ju att alla barn lär sig läsa och skriva när de är mogna för det” (Lärare E). 
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Lärare E påpekar att när ett barn har svårigheter med att lära sig läsa och skriva är det viktigt 

att försöka se vad som är svårigheten. Vet läraren det går det att ta till annat material eller byta 

läs- och skrivinlärningsmetod. 

 

När det har gått ett par veckor på höstterminen av årskurs ett har lärare F kommit underfund 

med barnen i sin klass. Märker lärare F att ett barn har svårigheter kopplas specialpedagogen 

omedelbart in. Specialpedagogen kontrollerar barnet och lärare F och specialpedagogen 

diskuterar vad de kan göra för att hjälpa barnet.  

 

”Man får aldrig vänta in något barn…” (Lärare F). 

 

Lärare F menar att ju tidigare resurser sätts in, desto snabbare kan barnet komma framåt. Det 

måste vidtas åtgärder direkt när problemen uppdagas. Lärare behöver utgå från vart varje barn 

befinner sig, undervisningen behöver ligga på rätt nivå hos alla barn. Samtidigt behöver lärare 

också höja nivån i undervisningen i lagom takt så att alla barn i klassrummet utmanas. Lärare 

F prövar också att byta mellan olika läs- och skrivinlärningsmetoder då ett barn har 

svårigheter för att se om det kan hjälpa.  

 

 

• Läsa skönlitteratur 

Glädjen och lusten till att läsa böcker behöver uppmuntras i klassrummen enligt samtliga 

lärare. Det kan göras genom att läraren läser böcker högt för barnen. Kommunen har också 

som policy att alla barn som går i grundskolan ska få möjlighet att läsa eller höra böcker 

minst 20 minuter varje dag. Barnen läser även böcker själva och lärare A, C och D anser att 

det är viktigt att barnen får möjlighet att läsa böcker som är lämpliga till deras nivå. För att 

barnen ska få lämpliga böcker hjälper lärare A, C och D sina barn att välja ut böcker som är 

anpassade efter deras nivå. Barn har ofta en förmåga att välja ut för svåra böcker.  

 

Lärare B, E och F tar istället med sig de barn som inte kan läsa själva ut från klassrummet när 

det är tyst läsning och läser högt för dem. Lärare D menar att även om det är viktigt att låta 

barn få läsa ur lämpliga böcker, behöver de även få välja böcker själva. Barnen får då helt fritt 

välja och det kan vara t.ex. en faktabok om något djur eller en kokbok. Lärare D har mycket 

böcker i sitt klassrum som ska väcka lust till läsning. Det bidrar också till att barnen vill låna 

med sig böcker hem. Lärare E går till skolbiblioteket varje vecka då barnen får låna böcker, 
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antingen som de får ha i skolan eller låna med sig hem. Lärarna berättar också på 

föräldramöten vad viktigt det är att föräldrar läser högt och läser med barnen. Det är många 

föräldrar som inte förstår vikten av läsning. För att understryka detta tog Lärare C hjälp av 

kommunens barnbibliotekarie vid senaste föräldramötet.    

 

”Det märks tydligt vilka barn som får höra sagor hemma och vilka som inte får. De barn som 

är vana med sagor har en helt annan fantasi” (Lärare F). 

 

Lärare C anser även att berättandet av sagor främjar inlärningen hos barn då de får skapa egna 

bilder i huvudet.  

 

”Att läsa och berätta sagor bidrar till att barnens läs- och skrivutveckling stimuleras. Det är 

också ett kulturarv att berätta sagor, därför är det ju en självklarhet att göra det ofta och 

barnen verkligen älskar det” (Lärare C). 

 

 

• Diskutera om ord och meningsbyggnad 

Lärare E har alltid i åtanke att prata och diskutera mycket med barnen. Hon är då noga med att 

säga rätt ord till barnen t.ex. att rund ring heter cirkel. Lärare E menar att barns ordförråd 

utökas när vuxna diskuterar mycket med dem och det har barn nytta av i sin läs- och 

skrivutveckling. 

 

”Varför ska man säga fel ord när man kan lära dem de rätta på en gång…” (Lärare E). 

 

Lärare A anser att det är vikigt att lärare diskuterar med barnen redan i årskurs ett angående 

hur texter är uppbyggda. Genom dessa diskussioner får barnen tidigt lära sig när det ska vara 

stor bokstav och punkt i en mening. Lärare C betonar att det finns oerhört mycket som lärare 

kan arbeta med för att gynna barnens läs- och skrivinlärning. Arbete med rim och ramsor samt 

prata och leka med ord är några exempel på hur barn kan utveckla sin språkliga medvetenhet 

och som gynnar läs- och skrivinlärningen.  
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• Komplettera läs- och skrivundervisningen med datoranvändande  

Lärarna hävdar att barn gynnas av att få tillfällen till att arbeta vid datorn i den grundläggande 

läs- och skrivinlärningen. Det finns många program som går att individanpassa och genom det 

kan alla barn få träna inom de områden där de behöver utvecklas. Lärare D menar att en del 

barn tycker att det är ansträngande att skriva med penna och då är datorn ett bra komplement. 

Lärare A, B, D och F har individanpassade dataprogram till de barn som har svårigheter. Det 

är specialpedagogen som hjälper till att lägga in lämpligt material i datorn för de barn som har 

svårigheter. I lärare C och lärares E: s klassrum har däremot samtliga barn individanpassade 

program i datorn och det är lärarna själva som lägger in programmen för samtliga barn. 

Genom att alla får möjlighet att arbeta vid datorn kan alla barn träna på exakt det som de bäst 

behöver.  

 

 

• Samarbeta med barnens tidigare lärare 

Lärare B, C och D menar att det är bra om det går att ha ett nära samarbete med den lärare 

som barnen har i förskoleklassen. Då ökar möjligheten att snabbare kunna utgå från varje barn 

eftersom förskoleläraren kan berätta om barnen och om det finns något barn med speciella 

behov.  

 

”Tänk förr, då kunde man ju få 25 ungar som man inte visste någonting om och de kunde 

knappt skriva sina namn. Det är mycket bättre så som det är nu idag när man känner till dom 

när de börjar ettan” (Lärare B).  

 

Lärare D påpekar också att barn blir tryggare och lugnare om de känner igen sig i arbetssättet 

när de börjar årskurs ett. Lärare B berättar även för förskoleläraren hur hon arbetar när barnen 

börjar årskurs ett så att förskoleläraren kan ha detta i åtanke.  

 

 

4.2 Ljudningsmetoden och helordsmetoden de dominerande läs- och 
skrivinlärningsmetoderna  

De vanligast förekommande läs- och skrivinlärningsmetoderna är: 

 

• Ljudningsmetoden kombinerat med helordsmetoden 
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Lärare A, B, D och E grundar sin läs- och skrivundervisning på ljudningsmetoden. Eftersom 

det är svårt att ljuda vissa korta ord som t.ex. och, kombineras ljudningsmetoden med 

helordsmetoden. Barnen får genom helordsmetoden se de skrivna orden och sedan memorerar 

barnen in ordbilden. Undervisningen ser dock olika ut i klassrummen, även om det är samma 

läs- och skrivinlärningsmetoder som ligger till grund för undervisningen. Det varierar hur 

pass lärarstyrd undervisningen är. Barnen lär sig både läsa och skriva med hjälp av ljudnings- 

och helordsmetoden. 

 

Lärare A bestämmer i vilken ordning barnen ska arbeta med bokstäver. Alla barn är med på 

genomgångarna av bokstäverna eftersom lärare A anser att det ger barnen mycket. Barnen 

tränas då på att arbeta i grupp samt att våga utrycka sig muntligt i grupp. Lärare B låter 

barnen själva bestämma vilka bokstäver som de ska arbeta med. Lärare B har ingen 

genomgång av bokstäverna. Lärare D bestämmer turordningen i början när barnen börjar 

årskurs ett. Detta är för att barnen tidigt ska lära sig bokstäver som tillsammans kan bilda små 

korta ord. När barnen sedan kommit in i arbetet får de börja välja fritt vilka bokstäver som de 

vill arbeta med. Lärare E har bokstavsgenomgång varje vecka då en ny bokstav presenteras. 

Barnen behöver dock inte välja att arbeta med den bokstaven utan de får välja bokstäver helt 

fritt.   

 

Gemensamt för lärare A, B, D och E är att de låter alla barn följa ett arbetsschema när de 

arbetar med läs- och skrivinlärning. Barnen har då individuellt anpassade scheman som anger 

vad de ska arbeta med.  

 

 

4.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder som inte är så vanligt förekommande 

De läs- och skrivinlärningsmetoder som inte förekommer ofta i klassrummen är: 

 

• En blandning mellan de syntetiska och analytiska metoderna 

Lärare C och F anser inte att de har någon specifik läs- och skrivinlärningsmetod som grund i 

sin läs- och skrivundervisning. De använder flera metoder på samma gång i klassrummet. 

Lärarna varvar den analytiska metoden och den syntetiska metoden eftersom det gynnar både 

inlärningen av läsning och skrivning. 
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”Det finns ju inte en metod som passar alla barn.” (Lärare C) 

 

Lärare C låter alla barn arbeta med både den analytiska metoden och den syntetiska metoden 

varvat. De läs- och skrivinlärningsmetoder som lärare C använder i klassrummet är LTG, 

Bornholmsmodellen, Whole Language, ljudnings-, helords- och storboksmetoden. När barnen 

får arbeta med flera olika metoder på samma gång anser lärare C att lärandet blir optimalt. 

Barnen får då flera olika infallsvinklar och de får då en annan förståelse. Lärare C går igenom 

en ny bokstav varje vecka och på den genomgången är alla barn med. Veckans aktuella 

bokstav finns också med som tema för annat arbete under veckan. Lärare C påpekar också att 

de flesta barn som börjar i skolan vill lära sig läsa och skriva och det kanske skulle fungera 

om det bara användes en metod.  

 

”… men risken för att ett barn inte lär sig läsa och skriva på ett bra sätt är alldeles för stor 

för att jag ska våga riskera det” (Lärare C).  

 

Lärare F utgår från varje barn när hon väljer vilken läs- och skrivinlärningsmetod barnen ska 

arbeta med och låter dem arbeta efter den metod som passar dem bäst. Det är alltså flera 

metoder på en och samma gång i klassrummet. Lärare F låter barnen arbeta efter LTG, 

ljudnings-, helords- och storboksmetoden. Eftersom LTG och storboksmetoden är metoder 

som används i grupp blir barnen grupperade efter behov när de metoderna förekommer. För 

en del barn kan lärare F behöva pröva flera olika metoder innan hon hittar den metod som 

passar barnet bäst. 

 

”Ibland måste man även uppfinna metoder som inte finns för att kunna hjälpa alla barn” 

(Lärare F). 

 

De barn som kan läsa behöver inte vara med på lärare F: s bokstavsgenomgångar utan barnen 

delas ofta in i smågrupper utifrån deras behov.  

 

Både lärare C och lärare F anser att läs- och skrivinlärning är mycket viktigt eftersom det är 

grunden för alla ämnen i skolan. Lärare C integrerar också läs- och skrivinlärningen med 

andra ämnen för att visa för barnen att det är nödvändigt att kunna läsa och skriva i samtliga 

ämnen i skolan.  
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4.4 Förutsättningar för individanpassad läs- och skrivinlärning  

Förutsättningar för att lyckas individanpassa läs- och skrivinlärningen är att ha: 

 

• Tillgång till specialpedagog samt resurspersonal 

När lärare B märker att ett barn har svårigheter med att lära sig läsa och skriva med hjälp av 

ljudningsmetoden får barnet gå iväg till en resurslärare. Där får barnet mer lugn och ro än vad 

det får i klassrummet. Hos resursläraren sätts andra läs- och skrivinlärningsmetoder in och det 

är ofta Wittingmetoden som prövas. Barnet kan också få arbeta med olika sinnen för att lära 

sig bokstäver. Lärare B tar tidigt kontakt med specialpedagogen som kollar upp barnet. 

Specialpedagogen ger sedan tips, råd och material till resursläraren. Lärare B menar att det är 

en förutsättning för individanpassad läs- och skrivinlärning, att lärare har tillgång till 

resurslärare, eftersom det ofta krävs att en vuxen sitter ensam med ett barn som har 

svårigheter. Målet med den extra träning som barnet får hos resursläraren är att barnet ska 

komma på ljudningstekniken och ljuda sig fram till ord.  

 

Om lärare C märker att ett barn inte kommer ihåg en enda bokstav eller ett enda ljud sätts 

resurser in omedelbart. Lärare C kontaktar också föräldrar och specialpedagog så att en 

utredning kan göras. Lärare D tar också tidigt kontakt med specialpedagogen för att få hjälp 

med att upptäcka vad barnet har svårt med. Lärare D anser att det skapar gynnsammare 

förutsättningar för både lärare och barn om specialpedagog kopplas in tidigt.  

 

”Specialpedagogen testar de barn som har svårigheter och då får ju han fram exakt vilka 

svårigheter som dom har. Sen ger han mig uppgifter som jag kan ge till barnet i klassrummet 

och då får ju barnet träna på rätt saker.” (Lärare D). 

 

Ibland tar lärare D också kontakt med skolsyster så att inte svårigheterna beror på syn- eller 

hörselfel. När lärare F märker att ett barn har svårigheter kopplas specialpedagogen 

omedelbart in. Specialpedagogen kontrollerar barnet och lärare F och specialpedagogen 

diskuterar vad de kan göra för att hjälpa barnet.  

 

Lärare A väntar till årskurs två, om det inte är mycket speciella fall, med att låta ett barn med 

svårigheter gå till specialpedagogen. Lärare A kan dock samråda med specialpedagogen som 

arbetar på skolan för att få råd, tips, och lämpligt material som lärare A kan dra nytta av i 

klassrummet. Lärare E väntar till slutet av höstterminen av årskurs två med att ta kontakt med 



- 32 - 

specialpedagog om det inte lossnat för ett barn. Då får barnet gå till specialpedagogen för att 

få extra träning. Lärare E kan också få lämpligt material som barnet kan arbeta med i 

klassrummet.  

 

 

• Nödvändiga resurser för att organisera en individanpassad undervisning 

Samtliga lärare, utom lärare B, påpekar att det är mycket mödosamt att individanpassa läs- 

och skrivundervisningen.  Lärare A menar att det kräver en helt annan förberedelse om det är 

många barn i klassen samt om det finns barn som har svårigheter. Trots detta är samtliga 

lärare eniga om att individanpassad läs- och skrivinlärning är en förutsättning för att alla barn 

ska kunna lära sig läsa och skriva.  

 

”Ska man jobba med äran i behåll går det inte att komma undan individanpassad läs- och 

skrivinlärning” (Lärare C). 

 

Lärare C anser att det är värt varje extra minut som det tar att individanpassa läs- och 

skrivinlärningen, men lärare behöver vara medvetna om att det krävs mycket. Det kan vara 

svårt att få tiden att räcka till om det går många barn i klassen. 

 

De lärare med lång yrkeserfarenhet, lärare A, B, D och F, påpekar att det är stor skillnad på att 

arbeta som lärare idag, mot vad det varit tidigare. Idag är det besparingar inom kommunen 

och värdefull resurspersonal sägs upp. Lärarna är eniga om att det är de barn med svårigheter 

som drabbas mest. Många barn är i stort behov av att ha en vuxen nära till hands. 

 

”Om han hade funnits i klassen idag kunde ju han sitta hos henne och det skulle ju vara guld 

värt. Jag kan ju inte sitta hos en och samma elev hela dagen, det går ju inte när det finns 27 

stycken till att tänka på” (Lärare F). 

 

Det är därför viktigt, enligt lärare A, B, D och F, att lärare har en väl genomtänkt läs- och 

skrivundervisning som på bästa sätt främjar inlärningen hos samtliga barn, utan att läraren 

bränner ut sig själv. 
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4.5 Sammanfattning av resultatet  

4.5.1  Hur arbetar lärare med att främja barns läs- och skrivinlärning? 

För att främja barns läs- och skrivinlärning behöver lärare:  

 

• Utgå från varje barn 

Som lärare är det viktigt att tänka på att alla barn är olika och att de lär in kunskaper på 

varierande sätt. Det är först när lärare utgår från varje barn som undervisningen blir 

stimulerande och lustfylld för alla barn. För att lyckas utgå från varje barn behöver 

undervisningen individanpassas. När barn får möjlighet att arbeta med uppgifter som de 

behöver och när det sker på rätt sätt mår barn som allra bäst. Alla barn lär sig läsa och skriva 

på olika sätt och vid olika tidpunkter. Därför behöver lärare kunna variera undervisningen så 

att alla barn får uppgifter som passar deras nivå. Barn måste få vara där de befinner sig i sin 

utveckling för att det ska kännas meningsfullt att lära sig nya saker. 

 

• Kartlägga vart barnen befinner sig 

En utgångspunkt för att kunna individanpassa läs- och skrivinlärningen är att lärare vet vart 

alla barn befinner sig och ha det som utgångspunkt i undervisningen. Lärare behöver också 

veta vad alla barn kan sedan tidigare. För att lyckas med detta bör noggrann dokumentation 

ske så att det inte uppstår några luckor i barnens läs- och skrivutveckling. När lärare 

upptäcker att ett barn har svårigheter är det viktigt att ta reda på vad som är svårigheten, det är 

först då barnet kan lära sig nya saker. Lärare får heller inte stressa på barn som har 

svårigheter, men samtidigt är det viktigt att rätt insatser sätts in tidigt.  

 

• Läsa skönlitteratur 

Genom litteraturens värld blir barn nyfikna och inspirerade till att vilja lära sig läsa själva. 

Lusten och glädjen med läsning är därför något som behöver uppmuntras. Eftersom inte alla 

föräldrar förstår vikten av läsning bör det understrykas på föräldramöten varför föräldrar bör 

läsa med och för sina barn  

 

• Diskutera om ord och meningsbyggnad 

När lärare diskuterar mycket med barnen ger det barnen ett ökat ordförråd. Genom 

diskussioner kan barnen även få förståelse för hur texter är uppbygga. Barnens språkliga 

medvetenhet utvecklas också genom diskussioner. 
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• Komplettera läs- och skrivundervisningen med datoranvändande  

Idag finns många dataprogram som går att individanpassa och genom det kan alla barn få 

träna inom de områden där de behöver utvecklas. En del barn tycker också att det är 

ansträngande att skriva med penna och då kan datorn underlätta. Datorn är därför ett bra 

komplement till den ordinarie läs- och skrivundervisningen.   

 

• Samarbeta med barnens tidigare lärare 

För att snabbare kunna utgå från varje barn är det en bra förutsättning om lärare kan ha 

samarbete med den lärare som barnen har i förskoleklassen. Då ökar möjligheten att snabbare 

kunna utgå från varje barn eftersom förskoleläraren kan berätta om barnen och om det finns 

något barn med speciella behov. Barn blir också tryggare och lugnare om de känner igen sig i 

arbetssättet när de börjar årskurs ett.  

 

 

4.5.2 Vilken eller vilka läs- och skrivinlärningsmetoder dominerar i 
klassrummen?  

De vanligast förekommande läs- och skrivinlärningsmetoderna är: 

 

• Ljudningsmetoden kombinerat med helordsmetoden 

Den vanligaste läs- och skrivinlärningsmetoden grundas på ljudningsmetoden. Eftersom det är 

svårt att ljuda vissa korta ord som t.ex. och, kombineras ljudningsmetoden med 

helordsmetoden. Barnen får genom helordsmetoden se de skrivna orden och sedan memorerar 

barnen in ordbilden. Barnen lär sig båda läsa och skriva med hjälp av dessa metoder. 

 

 

4.5.3 Vilka är förutsättningarna för att kunna individanpassa läs- och 
skrivinlärningen i ett klassrum? 

Förutsättningar för att lyckas individanpassa läs- och skrivinlärningen är att ha: 

 

• Tillgång till specialpedagog samt resurspersonal 

Genom resurspersonal och specialpedagog kan barn få möjlighet att arbeta med uppgifter som 

är anpassade efter deras behov. Specialpedagogen har också möjlighet att genom tester 

kontrollera barnet för att få reda på barnets svårighet. En del barn kräver mer lugn och ro när 
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de lär sig saker. Med en resurspersonal kan barnet få möjlighet att sitta någonstans där det är 

mer stillsamt. 

 

• Nödvändiga resurser för att organisera en individanpassad undervisning 

Det är mödosamt och det krävs mer som lärare att individanpassa läs- och skrivinlärningen. 

Det tar också längre tid att individanpassa undervisningen. För att alla barn ska få den 

optimala inlärningen är det nödvändigt att undervisningen är väl förberedd och genomtänkt. 

Eftersom det är vanligt med besparingar och värdefull resurspersonal sägs upp, är det oerhört 

viktigt att undervisningen läggs på ett sätt så att lärare mäktar med och inte bränner ut sig.  
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5. Diskussion 

5.1 Undersökningens syfte  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka metoder lärare använder för att främja 

barns läs- och skrivinlärning samt vilka förutsättningar det finns i skolan för att 

individanpassa läs- och skrivinlärningen. Genom kvalitativa intervjuer med sex lärare med 

olika lång yrkeserfarenhet undersökte jag hur lärare arbetar med att främja barns läs- och 

skrivinlärning, vilken eller vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som dominerar i 

klassrummen samt vilka förutsättningarna är för att kunna individanpassa läs- och 

skrivinlärning i ett klassrum.  

 

Resultaten i sammanfattningen visade att lärare behöver utgå från varje enskilt barn för att 

främja deras läs- och skrivinlärning. För att lyckas med detta behöver läs- och 

skrivundervisningen individanpassas. Individanpassning underlättas om lärare kartlägger vart 

barnen befinner sig och genom kartläggning undviks också luckor i barnens inlärning. Det är 

bra om det finns samarbete med den lärare som barnen haft i förskoleklassen eftersom det då 

kan gå snabbare att utgå från varje barn. Datoranvändande bör vara ett komplement till den 

ordinarie läs- och skrivundervisningen eftersom det går att få individanpassade dataprogram 

för samtliga barn. Lusten och glädjen med läsning är något som lärare bör uppmuntra. Genom 

litteraturens värld blir barn nyfikna och inspirerade till att vilja lära sig läsa själva. Det går 

också att diskutera om ord och innehåll i böcker och det bidrar till att barnen får ett ökat 

ordförråd. Genom diskussioner kan barn även få förståelse för hur texter är uppbygga och det 

gynnar deras språkliga medvetenhet. Resultatet visade också att den vanligaste läs- och 

skrivinlärningsmetoden är en kombination av ljudningsmetoden och helordsmetoden. 

Förutsättningar för att lyckas individanpassa läs- och skrivinlärningen är att ha tillgång till 

specialpedagog samt resurspersonal. Specialpedagogen kan genom tester få reda på barnets 

svårighet och sedan bidra med uppgifter som är lämpligt till barnets behov. En annan 

förutsättning för att lyckas individanpassa läs- och skrivundervisningen är att undervisningen 

är väl genomtänkt och planerad.  
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5.2 Metoddiskussion  

Den metod jag valt att använda mig av, kvalitativa intervjuer, har fungerat bra. Det hade dock 

varit intressant och givande om jag före varje intervju hade genomfört observationer hos 

samtliga lärare. På grund av tidsbrist var detta tyvärr ej genomförbart. I och med att inga 

observationer genomförts kan jag inte säga hur väl lärarnas svar på intervjufrågorna stämmer 

med hur de arbetar med läs- och skrivundervisning i klassrummen.  

 

 

5.3 Jämförelse av litteratur och undersökning 

5.3.1  Främja barns läs- och skrivinlärning 

Litteraturgenomgången och undersökningen framhåller att läs- och skrivundervisning behöver 

utgå från varje enskilt barn. Det är först då som undervisningen kan bli både lustfylld och 

stimulerad. För att lyckas utgå från varje barn menade lärarna att undervisningen behöver 

individanpassas. Björk och Liberg anser att det är lärarens uppgift att ta reda på vart varje 

barn befinner sig i sin läs- och skrivutveckling, för att sedan utgå och bygga vidare från det.73 

Ur resultatet framkom att detta underlättas om läraren kan ha samarbete med den lärare som 

barnen har i förskoleklassen. Det går då snabbare att lära känna och kunna utgå från varje 

barn, eftersom förskoleläraren kan berätta vilka behov som finns i klassen. Lindö menar att 

det är skolans uppgift att bemöta barn som börjar i skolan på ett sätt som gör att de kan känna 

trygghet, självtillit och gemenskap.74 Jag anser därför att det är viktigt att lärare snabbt kan 

utgå från varje barn så det kan känna sig tryggt inom skolans väggar. Lundberg anser att 

upplägget av den första läsundervisningen kan vara helt avgörande för en del barn. Det gäller 

att läsundervisningen är väl genomtänkt, systematisk och anpassad till varje barns nivå.75 Jag 

tycker att det är viktigt att lärare tänker på att alla barn är olika, de utvecklas olika samt lär in 

kunskaper på varierande sätt. Kullberg påpekar även att forskning visar att det bästa sättet att 

förhålla sig till barn i skolan är att undervisa alla barn på olika sätt.76  

 

Jag är övertygad om att lärare bara sett början av datoranvändandet i skolan. Genom 

individanpassade dataprogram kan barnen få möjlighet att träna på det som de behöver. Jag 

                                                
73 Björk & Liberg, 2002, s. 102. 
74 Lindö, 2002, s. 108-132. 
75 Lundberg, 2006, s. 6. 
76 Kullberg, 2006, s. 208. 
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anser att det är lika viktigt att stimulera de barn som kan mycket, som de med svårigheter. 

Datorn är därför ett ypperligt komplement till den ordinarie läs- och skrivundervisningen. 

 

Resultatet visade att litteratur, både som högläsning och tyst läsning, är betydelsefullt för att 

främja läs- och skrivinlärningen. Björk och Liberg framhåller vikten av ”litterär amning”, då 

barn som fått ”litterär amning” vet vad läsning innebär. Barnen vet då att det är lustfyllt att 

läsa böcker och det är något de vill fortsätta med. Barnen vet också att det finns en mening 

med att lära sig läsa. Dessa barn får en gynnsam start i sin läs- och skrivutveckling. Jag håller 

med Björk och Liberg om att det är viktigt att även lärare i skolan ägnar sig åt ”litterär 

amning”.77 Med tanke på att många barn växer upp i hem där föräldrar inte läser sagor högt 

för sina barn, anser jag att det är viktigt att lärare har sagostunder i klassrummet varje dag. Jag 

ser det som en självklarhet att alla barn ska kunna få ta del av och uppleva sagans magiska 

värld. Läsning ger barn både lust och tillgång till ordförråd som de kanske annars inte skulle 

få. Björk och Liberg anser också att när lärare läser för barn i skolan får alla barn chans att på 

ett naturligt och tryggt sätt utveckla sitt skriftspråk, samtidigt som det ger dem glädje och 

spänning.78 Genom läsning finns också möjlighet att diskutera om ord och dess innebörd. Det 

här anser jag gynnar barnens språkliga medvetenhet.  

 

Ingen av lärarna i undersökningen använde sig av leken som undervisningsform i sin läs- och 

skrivundervisning. I Läroplanen framhålls dock att leken har stor betydelse, särskilt under de 

tidiga skolåren, för att barnen ska tillägna sig kunskaper.79 Enligt min mening har Lindqvist 

rätt då hon anser att skolböckerna upptar stor plats och att leken inte har någon given plats i 

den svenska skolan. Det här tycker jag är synd eftersom leken, enligt Lindqvist, i de tidigare 

skolåren är en viktig metod för att förbereda barnen på skriftspråksinlärning.80 Enligt Lindö är 

det också många forskare som betonar lekens betydelse för barns språkutveckling. Forskarna 

är överens om att leken är den viktigaste kunskapsformen för barn i de tidiga skolåren. 

Genom att barn samtalar och leker med språket lär de av varandra och då stimuleras och 

utvecklas deras språkliga kompetens.81 Här menar jag att vi som blivande lärare har en viktig 

roll. Vi behöver släppa in leken i klassrummet, både den styrda och den fria leken. Med leken 

följer nya kunskaper samt kamrater och med dem trygghet och gruppsammanhållning. 

                                                
77 Björk & Liberg, 2002, s. 12. 
78 Björk & Liberg, 2002, s. 12. 
79 Lärarförbundet, s .11. 
80 Lindqvist, 1996, s. 64-151. 
81 Lindö, 2002, s. 39-99. 
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Att föräldrasamverkan är en viktig del för goda inlärningsmiljöer i skolan ser jag som en 

självklarhet, inte minst när det gäller barn i de tidigare åldrarna. Jag håller också med lärare D 

som menade att det är viktigt att förklara för föräldrar varför ett visst undervisningssätt 

nyttjas. I Läroplanen står det att skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnets utveckling, därför måste arbetet ske i samarbete med hemmen.82 Det är, enligt mig, 

logiskt att ett bra samarbete med föräldrar ger trygga föräldrar som i sin tur ger trygga barn. 

Lite märkligt är det dock att det bara var lärare D i undersökningen som framhöll vikten av ett 

nära samarbete med hemmen. Björk och Liberg menar att det är av stor vikt att lärare 

informerar föräldrar om läs- och skrivinlärning. Barn som lär sig läsa och skriva behöver ett 

enormt stöd och hjälp av vuxna. Björk och Liberg menar också att barn lär sig skriva genom 

att skriva, därför kan det få se lite tokigt ut i barnens skrivböcker. Om föräldrarna då är 

informerade om att det kan få gå till på det sättet kan de lättare stötta sina barn.83  

 

Jag anser att undersökningen stämmer väl överens med Skolverkets kvalitetsgranskning från 

1998 angående lärmiljöer på skolorna.84 Jag kunde genom min analys komma fram till att läs- 

och skrivundervisningen ofta sker som ett separat ämne. Många gånger är det också 

läromedlen som styr undervisningen. De flesta barn i klassrummet använder samma 

läromedel, även om det finns skilda behov. Jag tycker detta manar till eftertanke eftersom 

rapportförfattarna menar att de texter som används under de första skolåren i dessa miljöer 

många gånger är meningslösa. Det bidrar i sin tur till att barnens fantasi och lust till lärande 

hämmas.85  

 

Det stämmer också, enligt Skolverkets kvalitetsgranskningar, att förutsättningarna för dessa 

miljöer inte beror på lokala skol- och arbetsplaner.86 Jag anser att lärare C och F i 

undersökningen hade inslag i undervisningen enligt kriterierna för A-miljöer. Det var också 

dessa två lärare som varierade vilken läs- och skrivinlärningsmetod barnen skulle arbeta med. 

Det är intressant att undervisningen skiljer sig så pass mycket, trots att lärarna arbetar inom 

samma kommun. Valet av undervisningssätt verkar dock inte ha något att göra med vare sig 

ålder eller yrkeserfarenhet.  

 

                                                
82 Lärarförbundet, 2002, s. 10f. 
83 Björk & Liberg, 2002, s. 116. 
84 Skolverket, 1998, s. 113. 
85 Skolverket, 1998, s. 117f. 
86 Skolverket, 1998, s. 113. 



- 40 - 

Ett kriterium som lärarna ansåg var en förutsättning för att ha möjlighet att individanpassa 

undervisningen var att lägga upp den på varierande sätt. Genom undersökningen framkom att 

de flesta av lärarna använder sig av så kallade arbetsscheman i läs- och skrivundervisningen. 

Barnen har ett schema som anger vad de skall arbeta med. På så sätt kan barnen arbeta med 

varierande uppgifter som är individuellt anpassade. Skolverket kritiserar dock detta arbetssätt 

eftersom de anser att många gånger handlar det om ren färdighetsträning och att det skapar 

alltför för tysta lärmiljöer. Det känns oroväckande att detta arbetssätt är så vanligt 

förekommande, eftersom rapportförfattarna menar att den glädje som det ger att klara av olika 

moment i arbetsschemat avtar med åren. Risken ökar då att barnen arbetar med uppgifter utan 

eftertanke, bara för att bli färdiga.87 Även Nilsson ifrågasätter detta arbetssätt och är tveksam 

till om det går att kalla detta för individanpassad undervisning. Nilsson är också tveksam till 

att det förekommer någon kunskapsutveckling i sådana sammanhang. För att barn ska kunna 

lära sig av andra bör undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ske i gemenskap med 

andra.88  

 

Jag håller med lärare C och lärare E som ansåg att det är viktigt att barnen får göra uppgifter 

tillsammans med andra, även om undervisningen individanpassas. Barn behöver känna 

gemenskap när de lär sig saker. Vygotskij anser också att det är genom att läsa och skriva 

tillsammans med andra som barn utökar sina kunskaper och växer. Genom att arbeta med 

personer som är lite bättre än de själva kan de utföra arbeten som de inte skulle klara av på 

egen hand. 89 Därför tror jag inte att det är en optimal inlärningssituation när barn arbetar med 

sina arbetsscheman. Undervisningen behöver varieras så alla behov blir tillgodosedda. 

 

Det var bara två av lärarna som använde annat dokumentationsunderlag än individuella 

utvecklingsplaner, IUP. Jag finner det intressant att det var de två yngsta lärarna, lärare C och 

lärare E, som valt att dokumentera mer för egen del. Dessa två lärares arbetssätt stöds av 

Lundberg och Herrlin eftersom de anser att det behövs dokumentation. Det kan annars vara 

svårt att se utvecklingen hos samtliga barn i en klass. Vidare menar Lundberg och Herrlin att 

genom dokumentation blir det lättare att ge stöd och stimulans till varje enskilt barn. Lärare 

                                                
87 Skolverket, 1998, s. 120f. 
88 Nilsson, 2002, s. 206. 
89 Nilsson, 2002, s. 206. 
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behöver redskap som gör det möjligt att både följa barnens utveckling samt att kunna 

individuellt hjälpa till när ett barn kör fast.90  

 

Lärare D lät alla barn i årskurs ett göra ett test då den språkliga medvetenheten undersöks. 

Liberg framhåller att om lärare ska göra bedömningar av barn ska läraren tänka efter varför 

det görs. Finns ett syfte med bedömningarna är det lättare att finna ett tillvägagångssätt för 

bedömningarna.91 Lärare D menade att testet underlättar för henne i undervisningen då hon 

får en bra bild över vad barnen kan och inte kan. Jag kan på ett sätt förstå lärare D som 

menade att upplägget av hennes undervisning underlättas genom att barnen testas. Samtidigt 

anser jag att det är fel att testa barn redan i årskurs ett. Barn ska tycka att det är roligt att gå i 

skolan och inte behöva uppleva den stress som olika tester kan frambringa. Skolverket menar 

att stor möda läggs på att genom tester och diagnoser tidigt hitta barn som är i behov av 

särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Mängden av dessa tester motsvarar dock inte de 

pedagogiska insatserna, som på ett effektivt sätt kan stödja barnens lärande och utveckling.92 

Jag anser att det är angeläget om lärare ska testa barn, att det finns ett klart syfte varför testet 

görs.  

 

 

5.3.2 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Majoriteten av lärarna i undersökningen, lärare A, B, D och E, grundade sin läs- och 

skrivundervisning på en kombination av ljudningsmetoden och helordsmetoden. Det här leder 

till att alla barn får lära sig läsa och skriva efter en och samma metod. Barnen arbetar ofta 

självständigt, förutom då det ges gemensamma bokstavsgenomgångar. Svensson menar dock 

att det är en fördel att använda ljudningsmetoden i en grupp där barnen kan sporra varandra.93 

Björk och Liberg menar också att barn som har försenad uttalsutveckling ofta har svårt att lära 

sig läsa och skriva med hjälp av ljudningstekniken. Vidare menar Björk och Liberg för att få 

barn motiverade och intresserade till att läsa och skriva, behöver det ges möjligheter att 

barnen får lära sig så många olika läs- och skrivtekniker som möjligt. Eftersom alla barn inte 

                                                
90 Lundberg & Herrlin, 2004, s. 5. 
91 Liberg, 2006, s. 163-177. 
92 Skolverket, 1998, s. 8. 
93 Svensson, 1998, s. 110f.  
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lär sig läsa och skriva på samma sätt behöver de också erbjudas olika arbetssätt och 

uttrycksformer för att deras varierade behov och förutsättningar ska kunna tillgodoses.94  

 

Samtliga lärare i undersökningen var eniga om att alla barn är olika och att de lär på olika sätt. 

Trots det var det ändå vanligast, enligt undersökningen, att barn får lära sig läsa och skriva 

efter en och samma metod. Läroplanen säger dock att undervisningen ska anpassas till varje 

barns förutsättningar och behov och undervisningen kan heller aldrig utformas lika för alla.95 

Stadler hävdar att det är andra faktorer än valet av metod som påverkar barnens inlärning. 

Lärarens personliga kvalifikationer och kunskap har större betydelse än den metod som 

används. Resultatet beror på hur läraren tillämpar sin metod i olika situationer, möter barnen 

och skapar goda inlärningsmöjligheter.96 

 

Två av lärarna, lärare C och F, använde flera läs- och skrivinlärningsmetoder i sin 

undervisning. Lärare C ansåg att det inte finns en metod som kan passa samtliga barn i en 

klass, eftersom det finns flera olika behov. Lindö menar att det behöver erbjudas flera olika 

arbetssätt och uttrycksformer för att lärare ska kunna tillgodose dessa behov. Därför är det 

viktigt att lärare kan använda sig av flera olika metoder inom läs- och skrivinlärning.97 Björk 

och Liberg menar också att olika tekniker stödjer varandra och att alla människor arbetar och 

tänker på olika sätt i olika situationer.98  

 

Jag inser att lärare har ett tufft uppdrag när de ska välja vilken läs- och skrivinlärningsmetod 

som de ska arbeta efter. Samtidigt anser jag det är viktigt att valet av metod är väl genomtänkt 

för då går det att motivera varför en viss metod eller flera metoder används. Jag håller med 

Björk och Liberg som menar, att oavsett vilket arbetssätt barnen använder, sker läs- och 

skrivinlärningen lättast i sammanhang som fyller mening i deras liv. Barn behöver känna att 

de har nytta av att läsa och skriva. Björk och Liberg anser också att när lärare arbetar med att 

lära barn läsa och skriva är det viktigt att ha kunskap om att barn kan lära sig på olika sätt. 

Samtidigt är det också viktigt att veta vilka problem som kan uppstå på vägen.99  

 

 
                                                
94 Björk & Liberg, 2002, s. 10-142. 
95 Lärarförbundet, 2002, s. 10. 
96 Stadler, 1998, s. 51. 
97 Lindö, 2005, s. 17.  
98 Björk & Liberg, 2002, s. 10-159. 
99 Björk & Liberg, 2002, s. 10-159. 
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5.3.3 Förutsättningar för individanpassad läs- och skrivinlärning 

En av förutsättningarna för att individanpassa läs- och skrivinlärningen, menade lärarna, är att 

det finns tillgång till specialpedagog och resurspersonal. De lärare som utgick efter 

ljudningsmetoden lät barnen gå till specialpedagog eller resurslärare när de inte lärde sig läsa 

och skriva. Där fick barnen särskild träning och andra läs- och skrivinlärningsmetoder kunde 

prövas. Det var inte vanligt att lärarna ändrade på sitt arbetssätt. Stadler hävdar dock att lärare 

behöver kunna ändra på sitt arbetssätt så undervisningen kan anpassas till barnens olika 

behov.100 Jag finner det märkligt att de flesta av lärarna enbart arbetar efter ljudningsmetoden 

som grund i sin läs- och skrivundervisning och inte tillämpar någon annan metod. Borde inte 

barn ha rätt att få lära sig läsa och skriva tillsammans med sina klasskamrater och ordinarie 

klasslärare? 

 

Jag anser att specialpedagoger och resurspersoner är oerhört betydelsefulla i skolan. 

Specialpedagogen underlättar för läraren, eftersom specialpedagogen har värdefull kunskap 

om barn som är i behov av särskilt stöd. Det är dock ett av lärares uppdrag att kunna anpassa 

undervisningen, oavsett behov, så att den passar alla barn.101 Jag anser inte att lärare fullföljer 

detta uppdrag när barn får sitta med personer utanför klassrummet och först där pröva andra 

metoder. Det här säger också emot FN: s barnkonvention som menar att barn i så stor 

utsträckning som möjligt bör arbeta tillsammans med andra barn i en gemenskap.102 Jag anser 

att barn blir utpekade när de får gå ut från klassrummet och jag menar att inget barn ska 

behöva ha den känslan när det går i skolan. Jag håller med Skolverket som anser att det krävs 

en anpassning av den vanliga skolmiljön och att det ska finnas kompetent personal för att 

motverka känslan av utanförskap.103 Det är läraren som ska ha kompetens till att kunna 

erbjuda olika metoder. Lärarna i undersökningen var eniga om att det krävs mycket av lärare 

för att individanpassa undervisningen. Lärarna påpekade också att det krävs att 

undervisningen läggs upp på ett sätt så att lärare mäktar med. Kanske är det en förutsättning 

för att orka individanpassa undervisningen, att plocka ut de barn som har svårigheter? 

 

 

                                                
100 Stadler, 1998, s. 52. 
101 Lärarförbundet, 2002, s. 10. 
102 Utrikesdepartementet, 2006, s. 46.  
103 Skolverket, 1998, s. 62.  
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5.4 Avslutande reflektion 

Detta examensarbete belyser läs- och skrivinlärning och hur den kan främjas på bästa sätt. Att 

alla barn är olika och att alla lär på olika sätt är något som vi som arbetar med barn behöver 

bära med oss. Det gäller att alla barn i skolan får en så gynnsam skolstart som möjligt. Vi som 

arbetar med barn i de tidigare åldrarna behöver lägga grunden för en trygg skolgång. Jag 

hävdar att det är vi lärare som behöver anpassa oss efter barnen, det är inte barnen som ska 

behöva anpassa sig efter oss. Lärare behöver se till varje barn och det är barnens behov som 

ska styra undervisningen. För att kunna tillgodose alla barn är det viktigt att lärare varierar sitt 

arbetssätt när barn lär sig läsa och skriva. Jag anser att lärare ska kunna erbjuda många olika 

metoder så att alla barn får samma förutsättningar för sitt lärande. Som lärare behöver vi göra 

allt som står i vår makt för att göra så att alla barn trivs i skolan och att de tycker att det är 

roligt att gå dit. Jag är övertygad om att barn lär mer när de anser att något är roligt och känns 

meningsfullt. Det är läraren som ska skapa situationer som ger barnen möjligheter till att 

befästa nya kunskaper. Eftersom alla barn är olika och alla lär sig på olika sätt behöver lärare 

ha god förståelse för de olika metoder som finns inom läs- och skrivinlärning. Det är först då 

lärare kan ge rätt undervisning till alla barn. Det är lärarens skyldighet att göra sitt yttersta för 

att alla barn ska få möjlighet att erövra skriftspråket.   

 

 

5.5 Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att utföra observationer i de intervjuade lärarnas klassrum för att få 

en bredare kunskap i ämnet samt kunna jämföra resultatet i undersökningen med hur det ser ut 

i praktiken. Dessutom skulle jag vilja intervjua barnen i respektive lärares klassrum för att få 

en bild av barnens tankar och åsikter om läs- och skrivinlärning.   

 

I litteraturgenomgången tog jag upp att Skolverket i sin kvalitetsredovisning från 1998 fann 

tre olika skolmiljöer som råder i skolorna, A-, B- och C-miljöer. Det vore också intressant att 

granska om det finns några skillnader i individanpassning beroende på vilken miljö som 

förekommer i klassrummen.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Kön och ålder? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vilken utbildning har du inom läs- och skrivinlärning? 

5. Vilken årskurs arbetar du i samt hur många barn går i klassen? 

6. Finns det barn som är i behov av särskilt stöd i klassen? 

7. Hur många pedagoger arbetar i klassen? 

8. Hur arbetar du med läs- och skrivinlärning? 

– Metod/metoder?     

9. Har du någon teori som ligger till grund för din undervisning? 

– Om det är fler pedagoger, arbetar ni på samma sätt när det gäller läs- och 

skrivinlärning?  

10. Arbetar alla barn på samma sätt när det gäller läs- och skrivinlärning? 

11. Kan barnen själva vara med och påverka sitt arbetssätt? 

12. Hur gör du med de barn som redan kan läsa och skriva när de börjar skolan? 

13. Vad gör du när du märker att ett barn har svårigheter med att lära sig läsa och skriva? 

14. Hur dokumenteras barnens framsteg och utveckling? 

15. Hur arbetar du språkutvecklande med skriftspråkutvecklingen? 

16. Är föräldrarna delaktiga i barnens läs- och skrivutveckling?  

17. Har du alltid arbetat på samma sätt med läs- och skrivinlärning? 

– Om inte, vad var det som gjorde att du ändrade arbetssätt? 

18. Vad anser du om individanpassad läs- och skrivinlärning? 

19. Vad är nackdelarna/fördelarna med individanpassad läs- och skrivinlärning?  

20. Vad anser du är viktigt att tänka på om man planerar att individanpassa läs- och 

skrivinlärningen? 

 

 

 

 


