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Abstract 

The purpose of this study is to acquire an overwiew into reading and writing instruction in 

preschool classes, year 1, 2 and 3. Furthermore the study aims to illustrate which workbooks 

and textbooks that are avalible for the pupils. The questions at issue are: 

 

- How do teachers perform reading instructions 

- How do teachers perform writing instructions 

- Which workbooks and textbooks are being used at school 

 

The study is based on survey responses from teachers in 4 municipalities in Sweden. 

 

In a playful way the teachers guide the pupils in preschool classes to develope their 

phonological awareness. At year 1 in school the reading and writing instrucions are mainly 

focused on linking grapheme and phonemes correctly. Teachers in all grades gives the 

stundents instructions how to write and read different genres. School doesn’t leave much 

room for students to discuss and develop their reading and writing skills together in 

meaningful contexts. 

 

Computer use is to a lagre extent absent in the reading and writing instruction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Sammandrag 

Syftet med denna studie är att få en överblick över läs- och skrivundervisningen i 

förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Syftet är även att belysa vilka läromedel som används i 

undervisningen. Frågeställningarna är: 

 

- Hur undervisas elever i läsning 

- Hur undervisas elever i skrivning 

- Vilka läromedel används i svenska 

 

Studien är baserad på en enkätundersökning till verksamma pedagoger i 4 kommuner i Västra 

Götaland. 

 

Resultatet visar att många pedagoger i förskoleklass hjälper barnen att utveckla sin 

fonologiska medvetenhet med material som innehåller mycket språklekar. 

I årskurs 1 läggs mycket av elevernas studietid på att lära sig avkoda genom att koppla 

samman grafem och fonem. I alla årskurser förekommer det att pedagogerna ger eleverna 

strategier för utveckla sin egen skrivning och läsning inom olika genrer.  Eleverna ges dock 

inte tillfälle att samtala och utveckla sin läs- och skrivförmåga tillsammans i meningsfulla 

sammanhang. 

 

I resultatet kan man också se att datorn inte har haft den genomslagskraft i undervisningen 

som den haft i övriga samhället. 

 

 

 

Nyckelord: Läs- och skrivundervisning, enkätstudie, läromedel, grundskola F-3 
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1 Inledning 

Att läsa och skriva är en stor del av vårt samhälle, om det så sker i en bok, dagstidning eller 

på facebook. Det är genom vårt språk vi kommunicerar med andra och vårt språk är en del av 

vår identitetsutveckling. Samhället i stort men kanske framförallt skolan har en viktig uppgift 

att hjälpa barn och ungdomar att förstå varandra och göra sig förstådda genom olika 

kommunikationsverktyg. Skolans uppdrag är bl.a. att ”genom rika möjligheter att samtala, 

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

tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11 s. 9). Vidare ingår det i det centrala innehållet i Lgr11 

att eleverna ska utveckla lässtrategier för att kunna läsa olika texter men även strategier för att 

själva kunna skriva texter inom olika genrer. Det hör också till det centrala innehållet i ämnet 

svenska att eleverna lär sig bearbeta sina egna texter och att de kan skriva för hand så väl som 

på dator (Lgr11 s. 223). 

När eleverna kommer till skolan är det talade språket och i viss mån även bildspråket deras 

främsta kommunikationsverktyg men många är redan från start nyfikna på att använda vårt 

skriftspråk. Här börjar skolans uppdrag att hjälpa eleverna utveckla sin förmåga att 

kommunicera med andra.  

I skollagen kan vi läsa att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (§9) och "En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen" (§4). I praktiken innebär detta att alla pedagoger är tvungna att individanpassa 

sin undervisning för att kunna möta den enskilda individen på dess nivå. Vidare är det 

pedagogernas uppdrag att sörja för en sådan undervisning att alla elever når de uppsatta målen 

oberoende av var i landet de får sin undervisning. Det är ett komplext arbete att ge alla elever 

bästa möjliga stöd och pedagogerna måste ta hänsyn till många olika aspekter (elevernas 

tidigare erfarenheter, kunskaper och behov) i sina undervisningssituationer.  

Under min utbildning har jag både i teori och praktik kommit i kontakt med olika metoder 

för att nå samma mål, nämligen att få elever att läsa och skriva. Det har varit mycket 

intressant att bekanta sig med alla dessa varierande metoder och det har väckt mitt intresse för 

hur läs- och skrivundervisningen ser ut i skolorna i mitt närområde. Under mina år i skolan 

och under min utbildning har jag tagit del av olika läromedel i svenskämnet och blev 

intresserad av hur pedagogerna i skolorna motiverar sitt val av läromedel. 
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Syftet med min uppsats är att genom en webbenkät undersöka hur pedagoger undervisar i 

läsning och skrivning. 

Mina frågeställningar är: 

 

- Hur undervisas elever i läsning 

- Hur undervisas elever i skrivning 

- Vilka läromedel används i svenska 



 
 

  7 

2 Bakgrund 

I samband med att vårt samhälle utvecklas och ändras så ändras också de nationella målen i 

vår läroplan. I år har skolan bytt ut Lpo94 mot Lgr11 och som en följd av det måste skolan 

utvecklas för att eleverna ska nå de nationella målen. Skolans utveckling beskrivs i Lgr11 och 

för att få till stånd en sådan nödvändig utveckling krävs att det finns ett samspel mellan 

skolans personal och elev, hem och samhälle. Det är huvudmannens ansvar att verksamheten 

prövas och följs upp så att skolan kan utvecklas kvalitativt (Lgr11 s.11). 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Lgr11 s. 222) 

Barn har alla olika erfarenheter av språket, de kommer från olika sociokulturella 

hemförhållanden med olika modersmål, och lyckas olika bra med inlärningen i skolan. Vårt 

samhälle har förändrats i många avseenden de senaste årtiondena och vi kommunicerar på fler 

olika sätt nu än vad som var fallet innan datorerna och mobiltelefonerna blev en del av vår 

vardag. För våra elever innebär detta att de redan vid skolstarten har tagit del av olika 

textaktiviteter i större utsträckning än tidigare (Liberg 2006 s. 22). Skolan och kanske 

framförallt den enskilde pedagogen ansvarar för att ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sitt sätt att tänka, kommunicera och lära. För att kommunicera med omvärlden behöver vi ett 

rikt och varierat språk och kunskaper om hur vi kan framföra våra åsikter. Vi behöver också 

utveckla förståelse för andra individer och respekt för andras åsikter.  

Skolverkets material Nya språket lyfter är framtaget för att fungera som ett stöd för lärarna 

att följa elevernas kunskapsutveckling inom svenskämnet och att se att eleverna når de mål 

som finns uppsatta i Lgr11. Nya språket lyfter kan också användas som stöd när pedagogen 

vill individanpassa sin undervisning på ett bra sätt genom att kolla av elevens språkliga 

förmågor med bedömningsstödet som finns till materialet. I materialet tar man upp fyra 

områden tala, samtala, skriva och läsa och för varje område kan man göra avstämningar med 

sina elever. Avstämningarna är graderade i nivå A-D och där C motsvarar de kunskapskrav 

eleven ska ha nått upp till i årskurs 3 (Skolverket 2011). I avstämning C:4 kan man läsa 

följande: ”Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.”. För att en 

elev ska nå hit behöver skolan stötta och ge många exempel på texter och många tillfällen då 

eleverna får skriva egna texter för att utvecklas. 
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Jag kommer i detta kapitel att redogöra för hur elever utvecklar sin språkliga förmåga och 

vilka stadier i utvecklingen de passerar för att bli goda läsare och skribenter. Jag har valt att 

börja med barns läs- och skrivutveckling för att sedan beskriva de olika läs- och 

skrivmetoderna inom svenska skolan för att avsluta med ett avsnitt om skolans uppdrag och 

undervisning. 

2.1 Barns läs- och skrivutveckling  

Alla barn är nyfikna på den värld som de läs- och skrivkunniga är del av och vill självklart 

vara en del av den de också. För att bli läs- och skrivkunniga krävs först att barnen blir 

medvetna om sitt talade språk. Det räcker inte med att veta vad orden betyder utan barnen 

måste också bli fonologiskt medvetna. De behöver behärska konsten att urskilja språkets 

fonem och skifta fokus från ordens betydelse till dess form (Taube 2007a s. 54).  

Fonologisk medvetenhet innebär att vara medveten om språkets formsida, kunna höra hur ord 

låter, om de är korta eller långa och att exempelvis rimma, manipulera eller leka med språket. 

Fonemmedvetenheten ingår i fonologisk medvetenhet och innebär att ha förmåga att 

uppmärksamma enskilda fonem och att kunna manipulera dessa. Detta är en grundläggande 

förutsättning för att lära sig läsa. (Adams, 1990, citerat efter Alatalo 2011 s.145) 

Vad som har visat sig genom forskningen är att barn som är fonologiskt medvetna har en god 

prognos att lära sig läsa och skriva. Dock framkommer olika åsikter huruvida fonologisk 

medvetenhet är grund för läs- och skrivlärande eller om det kan vara så att den är en följd av 

läs- och skrivlärande. I dagsläget är det nog ändå vanligast att den fonologiska medvetenheten 

och läs- och skrivlärandet ses som processer i interaktion med varandra (Skolverket 2007 

s.26). 

Forskningen pekar på att skrivning är lättare än läsning för barn mellan 5 och 9 år. I 

Tragetons forskning är det så många som 99 % av barnen som har lättare för skrivning än 

läsning. Med några datorer i varje klassrum kan man eliminera eventuella motoriska 

svårigheter från skrivningen och uppmuntra barnen att skriva (Trageton 2005 s. 136). En 

viktig fördel med att börja med skrivning tidigare än läsning är att det per automatik blir 

individualiserat samtidigt som det är lätt att följa barnens framsteg. Skriver barnen dessutom 

på dator blir det lätt för kamraterna att läsa det skrivna utan att behöva tolka handskrivna 

bokstäver (Trageton 2005 s. 148). 
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2.1.1 Avkodning av språket 

Barn visar ofta tidigt att de vet hur läs- och skrivsituationer ser ut. Det kan vara att barnet 

hämtar en bok och sätter sig tillrätta och tittar på sida efter sida samtidigt som det berättar en 

historia, detta kallar vi preläsande. På liknande sätt är det med barn som preskriver, barnet tar 

ett papper och skriver krumelurer och kanske något som liknar bokstäver eller siffror. Barnet 

har klart för sig hur en skrivsituation går till men det är inte alltid som det egna skrivandet har 

ett syfte (Liberg 2006 s. 44). Från preskrivande och preläsande går barnen vidare i sin 

utveckling och utvecklar situationsläsande och -skrivande. I situationsläsandet kan barnet läsa 

t.ex. ’Mjölk’ på mjölkpaketet men inte om man skriver det på ett papper, barnet har ännu inte 

lärt sig ordbilden ’Mjölk’. Av andra författare nämns denna fas som pseudoläsning och 

Trageton nämner även att ordet på mjölkpaketet inte behöver vara ’Mjölk’ men att barnet ändå 

läser det ord som det vet ’borde’ stå där (Trageton 2005 s.158).  Vid situationsskrivande 

klarar barnet av att skriva av ord men kan oftast inte tala om vad det står (Liberg 2006 s.47).  

Läser och skriver hela ord gör barn ganska tidigt och då är orden inte längre bundna till 

någon specifik situation. Ofta är det namn som barn lär sig att känna igen först. Vid 

helordsläsande och -skrivande skiljer inte barnen ut några specifika bokstäver utan memorerar 

hela ordet som en helhet (Liberg 2006 s.48). Barnen kommer i sin utveckling till det stadium 

då de gör orden till objekt som går att samtala om, principen om objektifiering (Liberg 2006 s. 

65). Att se orden som objekt är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i samtal om 

språket (meta-språkliga aktiviteter). Klarar barnen att se vilka delar språket består av klarar de 

också att delta i grammatiska metaspråkliga situationer. Principen om den dubbla 

artikulationen handlar om att man kan se på språket som om det har två nivåer. I första nivån 

delar man upp språket i betydelsebärande delar, ord, och i den andra nivå delar man de 

betydelsebärande delarna i icke betydelsebärande delar, bokstäver (Liberg 2006 s. 67). Har 

man förstått de två nämnda principerna kan man nu börja få grepp om våra bokstäver, att de 

har ett namn, en form och ett ljud. Den tredje principen för skriften är principen om 

skrivtecknens invarians som fastställer namn, form och ljud för våra bokstäver. Nästa princip 

är principen om skrivtecknens linearisering: den talar om att kommer bokstäverna s, o och l 

efter varandra så kommer också ljuden ’s’ ’o’ och ’l’ i den ordningen. Undantag från detta 

finns i bl.a. engelskans apple som i uttalet av ordet har ljudet för ’e’ före ’l’ (Liberg 2006 s. 

73). Ändrar man bokstävernas linearisering så får man ett annat uttal och säger man ett ord 

med annat uttal än tidigare så kräver det en annan linearisering än tidigare. Detta är principen 

om skrivtecknens bi-unikhet (Liberg 2006 s. 74).  
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Ett barn som behärskar principerna om skrivtecknens invarians och linearisering har lärt 

sig att avkoda text och utvecklat ett grammatiskt läsande. Avkodning av språket kan också ske 

genom visuell ordigenkänning och då är ljudning inte aktuellt. Ordigenkänning sker vanligen 

för högfrekventa, välbekanta eller oregelbundet stavade ord och är en snabbare väg till läsning 

än det grammatiska läsandet. Det är lätt att förstå att ingen läsare klarar sig med bara en utav 

dessa strategier. Det är troligen helt omöjligt att lagra alla ord i språket som ett visuellt minne 

och att läsa med hjälp av bara grammatiskt läsande skulle ta alltför lång tid. Ett tredje sätt att 

läsa ett ord är genom att jämföra bokstavsmönster i bekanta och obekanta ord. Exempelvis så 

finns ’unga’ i både gunga och sjunga och detta kan utnyttjas av läsaren för avkodning. 

Lundberg (citerat efter Taube 2007b s. 29) anser att ordigenkänning kan ske på fyra olika sätt: 

Logografiskt: Orden tolkas enbart som en visuell bild innan det kopplas till betydelse och 

uttal. 

Indirekt sublexikal: Läsning sker med hjälp av kopplingar mellan grafem och fonem för 

ihopljudning (fonologisk läsning). 

Indirekt lexikal: Läsaren känner igen ordets ortografiska mönster och kopplar det direkt till 

ordets betydelse och sedan dess uttal (ortografisk läsning). 

Direkt lexikal: Läsaren känner även här igen ordets ortografiska mönster men kopplar det nu 

genast till ordets uttal. Betydelse kan aktiveras först efter man har kommit fram till den 

fonologiska formen (uttalet).  

2.1.2 Läsförståelse 

Taube (2007b s. 58) beskriver läsning som ett samspel mellan två olika processer, avkodning 

och förståelse. Saknas någon av komponenterna så blir resultatet lika med noll. Läsningen kan 

uttryckas som: Läsning = avkodning · förståelse 

För att avkoda måste man behärska någon av de tekniker som nämnts tidigare. För att förstå 

ordet måste det finnas i ditt ordförråd annars saknar det betydelse för dig och då går ordet inte 

att förstå. Läsförståelse handlar om att dels läsa med flyt och att dels ha en strategi för hur 

man ska läsa den aktuella texten. Läsaren behöver ha vissa givna förkunskaper för att förstå 

det den läser (Alatalo 2011 s. 136). Förståelse handlar om att genom en mängd strategier, göra 

förutsägelser, ställa frågor, dra slutsatser, konstruera inre bilder, göra förtydliganden, reagera, 

tolka och sammanfatta, fördjupa sin egen förståelse av en text. Tidigt i barns läsning tar 

avkodningen så stor del av barnens tankemöda att förståelse ofta kommer i skymundan och  
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därför är högläsning med boksamtal så viktig även efter det att barnen har knäckt läskoden 

(Taube 2007b s. 130). Förståelse kräver också att läsaren vet vad det är för typ av text hon 

eller han ska läsa då olika genrer består av olika språkliga drag och kräver olika fokus av 

läsaren.  

Att läsa med flyt innebär att tre förmågor samspelar med varandra, nämligen 

- att avkoda 

- att känna igen ord korrekt 

- att läsa med lämpligt ljudläge, betoning och frasering (Alatalo 2011 s.179) 

Att finna lämpligt ljudläge, betoning och frasering är något läsaren använder sig av vid 

högläsning. Att läsa tyst med flyt kräver således bara de två förstnämnda förmågorna, 

avkodning och att känna igen orden. Även när barnen har lärt sig läsa med flyt kan de ha nytta 

av sin grammatiska läsning och stavning då det dyker upp nya svåra ord i en text och då 

växelverkar den gamla tekniken med den nya (Liberg 2006 s.29). 

2.1.3 Utvecklad läsning och skrivning 

När man lärt sig läsa och skriva behöver man nya utmaningar för att utveckla sitt läsande och 

skrivande. Skribenten eller läsaren behöver kunna avgöra på vilket sätt den ska läsa en given 

text eller hur den ska skriva för att texten ska fylla sitt syfte. Olga Dysthe (Skolverket 2007a) 

benämner skrivandet inom olika narrativa och informativa genrer som skrivande för att 

kommunicera. Dysthe framhåller också att skrivandet kan ske för att lära och tänka och fyller 

då ett annat syfte. Vi kan också skriva och tänka med pennan då vi gör skisser, tankekartor 

eller på annat sätt strukturerar våra tankar kring ett ämnesområde. Vidare måste läsaren vara 

textrörlig och kunna skapa länkar mellan det som redan är känt och det nya som presenteras. 

Det gäller också att kunna fokusera på det innehåll som är viktigt för ens personliga syfte med 

läsandet eller skrivandet. I relation till det syfte man har måste man också kritiskt utvärdera 

och granska innehållet mot tidigare kunskaper och sitt sunda förnuft. Man måste klara av att 

styra läs- eller skrivprocessen för att förstå det lästa eller få fram det man vill ha sagt med sin 

text. Slutligen innebär den utvecklade läsningen och skrivningen att man kan skapa och testa 

egna tolkningar, förutsägelser och slutsatser för att stödja läsandet och skrivandet (Skolverket 

2007a s. 37). 
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Att använda sig av högläsning i undervisningen är viktigt för elevernas individuella 

utveckling som läsare. Eleverna får en förebild, någon som visar hur högläsning kan gå till 

och hur man kan använda sig av frasering. Att som pedagog stanna upp och ställa frågor ger 

också eleverna möjlighet att tillsammans reflektera över texten och sätta ord på sina tankar. 

Tillsammans hjälps man åt i klassen att skapa förståelse för texten, vad som har skett och vad 

som kommer att ske (Stensson 2006 s. 121). 

2.2 Läs- och skrivmetoder 

Två av de läspedagogiska traditioner som existerar idag fanns i sin grundform redan för 

hundra år sedan, de jag syftar på är Whole language-traditionen och Phonics-traditionen.  

Whole language utgår från att det är lika naturligt att lära sig läsa som att lära sig prata. 

Detta förutsätter dock man växer upp i en miljö där de vuxna läser. Läsinlärning ses som en 

naturlig språklig utveckling i samspel med meningsfulla texter. Läsningen lägger inte så stor 

vikt vid fonemens betydelse utan lägger vikten vid att man kan förutse mening och kontrollera 

den med första bokstaven i ordet. Det är meningsfulla böcker som ger bra läsare och inte 

tillrättalagda ABC-böcker. Whole language har gemensamma drag med Vygotskij och 

Bruners tankar om ”scaffolding”, dvs. det vuxna gör tillsammans med barnet idag kan barnet 

göra själv imorgon. Whole language börjar med meningsfulla texter utifrån barnets ordförråd 

och erfarenheter med avstamp i meningsinnehåll för att gå vidare med satsnivå, ordigen-

känning, grafem- och fonemanalys och till slut även ljudning vid behov (Tragton 2005 s.159). 

Whole language kan även kallas top-down då man syftar till att börja med hela texten för att 

sedan bryta ner den i mindre delar, grafem. Den kritik som riktats mot Whole language är 

bl.a. mot det faktum att man uppmanar barn att gissa sig till oigenkännliga ord snarare än att 

ljuda sig igenom. Detta har visats sig vara en mycket ineffektiv inlärningsstrategi. En studie 

som genomfördes på Nya Zeeland av Tunmer och Chapman (2002) visade att barn som 

använde sig av strategier som bygger på ljudningsteknik vid avkodning av nya ord var bättre 

läsare, hade bättre resultat på fonologiska test och en bättre självtillit än barn som använde sig 

av gissningar vid möte med nya ord (Taube 2007a s.138). 

Phonics startar med läsinlärning som ett steg mot att kunna ta del av skriftspråket. Phonics-

traditionen kallas även bottom-up då man går från språkets delar, grafem, till en helhet i ord 

och text. Att vara fonologiskt medveten är enligt traditionen avgörande för att kunna läsa då 

läsning bygger på en automatiserad avkodning. För att förstå en text krävs en säker avkodning 

och undervisningen bygger på anpassade texter. En kritiker till ljudmetoden är Jörgen Frost 

(dansk psykolog och läsforskare) som menar att metoden är alltför teknisk och distanserad 
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från barnens verklighet (Trageton 2005 s. 159). Samtidigt menar Frost (2009) att enkom en 

undervisningsmetod inte är tillräcklig för att undervisa en hel klass utan förespråkar att alla  

pedagoger bör använda sig av de delar från varje metod som gynnar eleverna. Ljudmetoden, 

som har mycket gemensamt med phonics, då eleverna lär sig bokstav för bokstav och arbetar 

med dem under en längre tid, kom till Sverige redan i mitten på 1800-talet (Fast 2008 s.123).  

2.2.1 Witting 

Wittingmetoden grundades av Maja Witting och består av tre moment. Självständighets -

arbetet består i att eleverna själva får föreslå vad de kan arbeta självständigt med. Valen 

kommer att bli olika då de är olika långt i sin utveckling och några kanske klipper och klistrar 

medan andra arbetar självständigt med bokstavsarbete. Att kunna arbeta självständigt med 

något gör att eleverna får erfara vad det innebär att kunna något då man bara kan arbeta 

självständigt med något man kan. När eleverna ska lära sig bokstavsymboler, symbol-

inlärningen, börjar man med språkljud i det talade språket. Man utgår från det barnen säger 

och letar ljud. Först när eleverna är säkra på ljuden inför man symbolerna, bokstäverna. 

Man börjar med alla vokaler för att sedan lära in konsonanterna där c, x, z och q kommer sist. 

Samtliga bokstäver lärs in utan koppling till några bilder. När man lärt in alla vokaler och en 

konsonant börjar man med sammanljudning. Man börjar med att ljuda samman ljud som 

symboliseras av två bokstäver och det behöver inte bli ord, exempelvis sa, so, su, se. Detta är 

det första steget i arbetet med de innehållsneutrala språkstrukturerna. Nästa steg är att bygga 

vidare på sina ljud man just jobbat med och försöka finna ord eller bygga vidare på ljuden så 

att det blir ord. Sista steget är att bearbeta orden och att lyssna på och skriva ner bokstavs-

kombinationer de har tränat att sammanljuda. När eleverna kan nästan alla bokstäver och ljud 

presenteras hela texter. Metoden lägger stor vikt vid avkodning och är en ljudmetod 

(Mittuniversitetet. Läsa & skriva). 

2.2.2 LTG 

LTG-undervisningen utarbetades av Ulrika Leimar på 1970-talet som en utveckling av ett 

försöksprojekt i Göteborg. Inom projektet avsåg Leimar att ”lära barn läsa utan att strikt följa 

en läslära utan istället bygga på barnens eget språk och deras fria personliga skapande” 

(Leimar 1974 s. 9). 

 LTG står för Läsning på Talets Grund och betyder att man samtalar och skapar en 

gemensam text för läsning. Elevernas talspråk ligger till grund för de texter man arbetar med. 

När man arbetar på detta vis knyter texterna an till elevernas egna erfarenheter på ett naturligt 
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sätt. Orden är heller inte tillrättalagda för nybörjarläsaren utan kan vara av olika 

svårighetsgrad. Arbetssättet består av fem olika faser med början i samtalsfasen då barnen 

diskuterar en händelse. Nästa fas är dikteringsfasen då barnen får se sina talade ord bli 

nerskrivna i text av läraren. I laborationsfasen läser eleverna texten tillsammans med läraren 

innan de arbetar individuellt med någon enstaka bokstav, ett ord eller en mening beroende på 

var i utvecklingen de befinner sig. Återläsningsfasen innebär att varje elev får den 

gemensamma texten utskriven och läser den tillsammans med läraren. Läraren markerar vad 

som behöver tränas mera och eleven skriver upp orden på kort från en ordlåda (varje elev har 

en egen ordlåda). Till efterbehandlingsfasen hör att eleven tränar på orden som den skrivit ner 

på ordkorten. Efter en tid kollar läraren att eleven kan orden. Metoden är en helordsmetod 

med inslag av ljudmetod. 

2.2.3 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett material som är utarbetat för att öka barnens fonologiska 

medvetenhet. Modellen används främst i förskola och förskoleklass. Med bornholmsmodellen 

arbetar man med följande områden: 

- Lyssnande och koncentration; ett steg mot att utveckla barnens förmåga att urskilja språkets 

olika ljud. 

- Rim och ramsor; gör barnen uppmärksamma på språkets ljudstruktur och hjälper dem att 

skilja mellan innehåll och form. 

- Uppdelningar i meningar och ord; gör barnen medvetna om att vårt språk kan delas in i 

mindre enheter så som meningar och ord. Ger barnen tillfälle att med hjälp av en pedagog 

leka med sammansatt ord och jämföra korta och långa ord.  

- Uppdelning i stavelser; utvecklar barnens förmåga att upptäcka stavelser i ord och att föra 

samman stavelser till ord. 

- Uppdelning i fonem; utvecklar barnens förmåga att upptäcka fonem i ord och att föra 

samman fonem till ord. 

(www.bornholmsmodellen.nu) 

2.2.4 Kiwi-metoden (Whole language) 

Kiwi-metoden innebär att kortare texter presenteras för eleverna som ett första steg i deras 

läsinlärning. Böckerna som eleverna får tillgång till är indelade i tre olika nivåer och 

dessutom är varje nivå indelad i fyra olika steg. Böckernas innehåll varierar och det kan vara 

berättelser eller faktaböcker. I början är det läraren som står för läsningen och man samtalar 
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mycket om böckerna både före och efter läsning.  Nästa steg är att läsa gemensamt och då 

använder läraren en storbok så att alla ser texten. När eleverna kan läsa så delar läraren in 

klassen i grupper om 4-6 elever som läser tillsammans under lärarens ledning. Slutligen blir 

eleverna så självgående att de kan läsa och reflektera självständigt. Arbetet med läsning följs 

av ett protokoll till läraren och eleverna. Kiwi-metoden innehåller också läs- och 

skrivövningar. Metoden är en helordsmetod som betonar vikten av läsförståelse och ger 

eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att göra förutsägelser om en text. Metoden 

innehåller också inslag av ljudmetod men då alltid in samband med meningsfullt läsande 

(Mittuniversitetet. Läsa & skriva). 

2.2.5 Writing to read (WTR) och att skriva sig till läsning (ASL) 

I USA använder miljontals skolbarn dataprogrammet WTR2000 som syftar till att barn ska 

lära sig läsa och skriva med hjälp av sina egna berättelser. I klassrummen finns fem 

arbetsstationer. Vid datorstationen lär sig barnen koppla samman fonem med tangentbordets 

bokstäver och ser stora och små bokstäver på datorns skärm. I sina arbetsjournaler sätter de 

in utskrifter av de bokstavskombinationer som motsvarar fonemen i orden. Nästa station är 

skrivning och typografi då barnen skriver egna historier med hjälp av egna språkmönster där 

de kodar och avkodar sina egna tankar. Att läsa andras historier ingår också här. I lyssnar-

biblioteket får barnen lyssna på inlästa berättelser. Berättelserna är inlästa i ett långsamt 

tempo vilket underlättar för barnen att själva följa med i texten. Genom att följa med i texten 

och lyssna på orden kommer barnen själva upptäcka hur ord stavas och anamma detta i sin 

egen skrivning. Arbetssättet inkluderar också spel som hjälp att generalisera det fonetiska 

stavningssystemet. De skapar ord, riktiga och nonsensord tillsammans (Trageton 2005 s.147). 

Att skriva sig till läsning, ASL, har utvecklats från WTR men är som metod enklare och 

mer lekfull. Metoden bygger på att eleverna ska få skriva med datorer på ett lekfullt sätt för 

att koppla sambandet mellan fonem och grafem. Arbetet vid datorerna sker parvis så att 

barnen ska ha en samtalspartner att utveckla sina idéer tillsammans med men också för att lära 

av varandra. Barnen uppmanas också att använda höger hand på högra delen av tangentbordet 

och vänster hand på vänstra delen av tangentbordet. I början skriver eleverna endast 

bokstavsräckor och utforskar bokstäverna. Sedan kommer berättelser av olika slag, en del som 

bokstavsräckor och en del med ”invented spelling”. Invented spelling är den första text som 

andra än skribenten faktiskt kan läsa och förstå. Ofta saknas både mellanrum mellan orden 

och bokstäver. Det är vanligt att barn använder sig av bokstavsnamnen istället för dess fonem 

när hon eller han skriver kan därför skriva ’ma’ istället för ’emma’ (Trageton 2005 s. 71). 
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Så som ASL metoden är tänkt kommer skrivning för hand först i årskurs 2. Metoden 

bygger hela tiden vidare på det som eleverna har gjort tidigare och det blir tydligt för eleverna 

att se sin egen utveckling. 

2.3 Skolans uppdrag och undervisning 

Forskning kring läs- och skrivundervisning visar att på det stora hela så är det formell 

färdighetsträning som dominerar. Detta trots att kursplanerna tydligt säger att lärande ska ske 

i meningsfulla sammanhang. Lyckligtvis så finns det undervisning som bedrivs i enlighet med 

kursplanernas riktlinjer och forskning visar att resultaten av en sådan undervisning kan 

förbättra alla elevers läsprov (Skolverket 2007b sid. 8).  

2.3.1 Skolans uppdrag 

I skolinspektionens rapport (Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan) från 2011 

framkommer att läs- och skrivundervisningen måste individanpassas i mycket större 

utsträckning mot vad som sker i dagsläget. Det framkommer också att metoder och 

undervisningens innehåll tas upp i mycket liten utsträckning då man utreder elever i läs- och 

skrivsvårigheter (Skolinspektionen 2011 s.7).  

Tarja Alatalo (2011) har skrivit en avhandling om läs- och skrivundervisning där hon bl.a. 

har testat lärares kunskaper kring läs- och skrivutveckling. Testresultaten visar att de 

pedagoger som har grundskollärarexamen får samma resultat som de med annan utbildning, 

d.v.s. de som inte har någon utbildning alls i läs- och skrivundervisning (2011 s.139). Med 

tanke på hur grundskollärarutbildningen var upplagd tidigare med inriktning mot ma/no eller 

sv/so för undervisning i årskurs 1-7 eller 4-9 så är resultatet inte särskilt förvånande. 

Utbildning med inriktning ma/no innebär att det idag jobbar utbildade lärare med barn i 

grundskolans tidigare år som inte har läst något eller mycket lite om barns läs- och 

skrivutveckling.  

För att undervisningen ska motsvara de förväntningar som ställs av skolans styrdokument 

och av forskningsresultat krävs en modern lärarutbildning som kan ge blivande lärare verktyg 

att hantera sitt uppdrag. Den nya lärarutbildningen (start ht-2011) ska ge särskilt ämnesdjup i 

läs- skriv- och matematikutveckling om man läser inriktning grundlärare mot förskolklass 

eller årskurs 1-3.  

Samtal och diskussioner är också viktiga för att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”röra 

sig i texter”. Med textrörlighet menas förmågan att använda det man läst eller skrivit för att 

kunna förstå det som kommer längre fram i texten eller för att kunna fortsätta skriva sin egen 
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text. Man kan också använda sig av detta för att få en fördjupad förståelse av det man läst 

eller för att förändra det man skrivit tidigare. Textrörlighet innebär också att man kan göra 

relevanta kopplingar till tidigare erfarenheter och kunskaper. Grunderna för textrörlighet läggs 

redan innan barnen själva kan läsa eller skriva, t.ex. genom boksamtal eller samtal om 

gemensamma upplevelser (Skolverket 2007a s. 28).  

2.3.2 Undervisning 

Det har i undersökningar visats att barn i förskoleklass tränas i fonologisk medvetenhet och 

att deras kunskaper inom området testas innan de börjar årskurs 1. Det har också visats att 

barn har rikliga skriftspråkliga erfarenheter redan innan de börjar årskurs 1 men att dessa inte 

alltid tas tillvara och det gäller särskilt för de erfarenheter som inte ingår i skolans 

traditionella undervisning. Under ett besök som Carina Fast (2008) gjorde under sin process 

att skriva sin bok träffade hon bl.a. Oskar 7 år som läste flytande och således kunde alla 

bokstäver. Han berättade att de hade bokstavsgenomgångar i skolan för att bli bra på 

bokstäver, detta var i årskurs 1 och det hade sett ungefär likadant ut i förskoleklassen (2008   

s. 124). Detta är ett tydligt exempel på att man i skolan inte tar tillvara på elevers tidigare 

erfarenheter och kunskaper.  

Under årskurs 1 blandar de flesta pedagoger mellan olika läsinlärningsmetoder. Dock har 

individualiseringen brister då den inte är upplagd att utmana eleverna utan i stort handlar om 

att eleverna kan välja i vilken ordning olika moment ska genomföras. Det handlar alltså om 

samma moment för alla elever men i olika ordning (Skolverket 2007b s.9).  

1998 genomförde Skolverket (2000) en kvalitetsgranskning av läs- och skrivprocessen i 

undervisningen i årskurs 2, 5 och 8 (Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen). De 

kunde då urskilja 3 olika miljöer för läs- och skrivprocessen i skolorna som de benämnde A-, 

B- och C-miljö. A-miljön karaktäriserades av ett tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt som 

berörde flera olika texttyper och genrer. Undervisningen tog sin utgångspunkt i elevernas 

erfarenheter och kunskaper och de uppmuntrades att dela med sig och inspirera varandra. 

Elevernas arbeten redovisades på olika sätt, bl.a. genom bild, drama och grafiska 

illustrationer. Vidare fann man att det var en ”flerstämmig” miljö i klassrummet med vilket 

man avser en miljö som uppmuntrar kommunikation mellan elev-elev och elev-lärare. I B-

miljön agerar läraren samtalsledare och läraren pratade ofta med en elev i taget, en 

”tvåstämmig” miljö. I miljön förekommer tematiskt arbete men på det stora hela var 

undervisningen inte ämnesintegrerad.  Eleverna arbetar här enskilt eller i par med texter som 

huvudsakligen kommer från färdigproducerade läromedel. Läsandet och skrivandet som 
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förkommer i B-miljön är ofta reproducerande. C-miljön är en ”enstämmig” miljö där 

ämnesintegration och samtal sällan förekommer. Enskilt arbete, arbete med ifyllnadsböcker, 

stenciler och plastkort, är den arbetsform som dominerar. Skolverket fann att den miljö som 

var vanligast var en blandning av B- och C-miljö. A-miljöer skapades av enskilda lärare eller 

arbetslag men de var sällsynta. 

Goda kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad är en utav förutsättningarna för att 

kunna ge en god undervisning i ämnet svenska i grundskolan. Det är också viktigt för att 

kunna avgöra var i utvecklingen en elev befinner sig språkmässigt och ett viktigt redskap för 

att kunna diskutera med sina kollegor och elevernas föräldrar (Alatalo 2011 s.134). Ett bra 

samarbete mellan pedagogerna och speciallärare på skolorna ger eleverna större chanser att 

lyckas i sin läsinlärning. Dels för att man vet vad eleverna har arbetat med under tidigare år 

men också för att man kan få nya insikter och kunskaper av varandra inom lärarlaget (Alatalo 

2011 s. 85). 

I Alatalos (2011) avhandling framkommer att pedagogernas undervisning utgår från eller 

på något sätt inkluderar avkodningsinriktad läsinlärning. Vidare fann Alatalo (2011) i sin 

enkätundersökning till verksamma lärare att det var vanligt att en lärobok styrde vilka 

bokstäver man skulle arbeta med i årskurs 1 men också hur man skulle arbeta med dem var 

styrt från läroboken. Det var vanligt att hela klassen jobbade med en bokstav i taget med ny 

bokstavsgenomgång varje vecka. Detta för att hjälpa eleverna (enl. lärarna i studien) att lära 

sig bokstäverna och deras ljud för att kunna läsa och skriva (Alatalo 2011 s. 90). Det är alltså 

vanligt att lärarna undervisar efter ljudmetoden. Alatalo nämner flera författare som samtliga 

anser att det är en fördel att börja läsinlärningen med vokaler och konsonanter med icke 

explosiva språkljud. Detta för att dessa bokstäver är lätta att hålla och att ljuda ihop för 

eleverna. Undervisning enligt denna modell ses som systematisk och strukturerad (Alatalo 

2011 s. 152). Det är inte bara viktigt utan också möjligt att kombinera en systematisk 

läsundervisning med ett arbetssätt som utgår från individernas olika behov menar Alatalo 

(2011 s. 97).  

Liberg (2006) benämner den systematiska läsundervisningen som traditionell läs- och 

skrivundervisning, i vilken läsande och skrivande ofta lärs ut som isolerade färdigheter. 

Barnet kan då få svårt att se nyttan med att läsa och skriva om det inte får använda sina 

kunskaper i sociala sammanhang (Liberg 2006 s. 139). Inom ramen för den här typen av 

undervisning är det vanligt att eleverna läser texter och svarar på slutna frågor vilket leder till 

att de kan få problem med att dra egna slutsatser utifrån en text (Liberg 2006 s. 143).   
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Att läsa böcker är givetvis bra men för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse behövs 

samtal kring det lästa eller det som ska läsas. Med hjälp av en pedagog kan elever lära sig att 

förutsäga vad som ska hända, att reda ut oklarheter, ställa frågor som han/hon kan få svar på i 

texten och slutligen sammanfatta det lästa. Lär man elever detta sätt att läsa kommer de flesta 

att bli duktiga på att läsa och förstå innehållet i en text (Liberg 2006 s. 156).  

Undervisningen i skolan har sedan länge varit dominerad av lästekniska färdigheter och 

endast en liten del av undervisningstiden har vigts åt läsförståelse och tolkning. Med samtal 

kan pedagogerna hjälpa sina elever att utveckla förmågan att tolka text och läsa mellan 

raderna (Stensson 2006 s. 19) 
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3 Metodbeskrivning 

Forskning kan bedrivas antingen som kvantitativ eller kvalitativ beroende på hur man väljer 

att bearbeta den information som man samlat in under arbetets gång. Kvantitativt inriktad 

forskning använder sig av statistiska analysmetoder emedan den kvalitativt inriktade 

forskningen använder sig av verbala analysmetoder. Något förenklat kan man säga att 

frågorna Hur, Var, Vilka är skillnaderna/relationerna bör besvaras med hjälp av statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. Handlar problemet om att tolka och förstå människors 

upplevelser eller att besvara frågor av typen, Vad är detta, Vilka är de underliggande 

mönstren, så bör man använda sig av verbala analysmetoder (Patel 1994 s.13). 

Vidare används en kvalitativ undersökningsmetod när man vill gå på djupet och undersöka ett 

fenomen och få en beskrivning av det (Jacobsen 2002 s. 145). Den kvantitativa 

undersökningsmetoden lämpar sig bättre för att undersöka större mänger material för att 

senare kunna dra generella slutsatser (Jacobsen 2002 s. 150).  

Mitt val att göra enkäter till pedagogerna kommer sig av att jag vill göra en jämförelse 

mellan individernas svar och få en generell uppfattning om hur arbetet med läsning och 

skrivning går till i grundskolans år F-3. Jag söker många svar för att kunna urskilja likheter 

och skillnader. Samtliga frågor i uppsatsens frågeställning kräver svar som beskriver hur 

något genomförs. För att få svar på frågorna i frågeställningen kommer jag att analysera 

enkätsvaren både statistiskt och verbalt, alltså blir min studie både kvantitativ och kvalitativ.  

3.1 Urval 

Jag valde i min undersökning att skicka enkäter (bilaga 1) via e-post till pedagoger som 

undervisar i förskoleklass upp till årskurs 3. Att jag valde just dessa årskurser beror på mitt 

personliga intresse för läs- och skrivinlärning hos elever i de tidiga skolåren. Jag valde att 

skicka enkäterna till skolor i mitt närområde då det är här jag kommer ha mitt 

yrkesverksamma liv. Totalt rör det sig om 31 skolor och 210 pedagoger. 

3.2 Genomförande 

Enkäten utformades genom diskussioner med studiekamrater och genom mejlkontakt med 

min handledare. Jag mejlade också enkäten till 2 testpersoner som gav respons på frågorna 

vilket resulterade i att jag omformulerade ett par av frågorna. Testpersonerna är även de 

utbildade pedagoger och kan därför anses vara representativa för den grupp respondenter jag 

vänt mig till. Att testa enkäten innan undersökningen är ett sätt att stärka enkätens 
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tillförlitlighet då det är ett sätt att kolla så att inga frågor missuppfattas (Patel 1994 s. 88). 

Genom diskussioner och test stärks också enkätens validitet genom att man bekräftar att 

enkäten mäter det man avser att undersöka. Enkäten fick strukturerade frågor med fasta 

svarsalternativ blandat med öppna frågor som gav utrymme för personliga beskrivningar. 

Frågor med fasta svarsalternativ erbjuder en kvantitativ analys av svaren (Patel 1994 s. 62). 

Jag har i utformandet av enkäten försökt att dela in frågorna i olika kategorier; 

bokstavsgenomgång, läromedel, dator i läs- och skrivundervisningen, läsa i skolan samt 

skriva i skolan. Enkäten startar med ett antal bakgrundsfrågor om utbildning och 

yrkeserfarenhet. Frågorna om läromedel syftar till att ta reda på vilka böcker eleverna jobbar 

med och hur pedagogerna ser på de läromedel som används. Med tanke på alla de fördelar 

som Trageton (2005) lyfter fram med datorn i läs- och skrivundervisningen ville jag se om det 

var något som användes av pedagogerna i undersökningen. Användandet av olika medier i 

undervisningen är något som lyfts fram i lgr-11 och skriva på datorn är ett av de centrala 

innehållen i årskurs 1-3. Den aktuella enkäten utformades på www.google.se. Fördelen med 

en webbaserad enkät är att den är lätt att distribuera. 

Att göra en enkät kräver en noga avvägning av frågor, vilka måste vara med och vilka är 

inte relevanta? För många frågor kan få de tilltänkta respondenterna att tappa lusten och 

strunta i att svara (Patel 1994 s. 69).  

Enkäten som är helt frivillig mejlades ut till 210 pedagoger i 4 kommuner. Jag skickade 

mejlförfrågan till de skolor där jag inte på egen hand kunde hitta några mejladresser till de 

berörda pedagogerna. Vid en skola mejlade rektor tillbaka att hon inte lämnade ut adresserna 

då hon ansåg att pedagogerna redan hade mycket att göra. Ett par rektorer mejlade och bad 

mig skicka enkäten till dem så att de kunde vidarebefordra den, vilket jag förutsätter att de 

också gjorde. Fyra skolor svarade aldrig på mitt mejl och jag blev då utan mejladresser till 

pedagogerna på de skolorna.  

I mejlet som jag skickade framgick att enkäten var frivillig att svara på och att 

pedagogernas svar skulle vara helt anonyma. Jag var också tydlig med mitt syfte med enkäten 

och varför den skulle genomföras. Detta i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer som 

bl.a. säger att de medverkande ”skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om 

att de har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskaprådet 2002). Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer är utformade för att skydda de personer som ingår i en 

undersökning. De riktlinjer som utformats tar bl.a. upp kravet på samtycke, dvs. att det är 

frivilligt att delta och att man som respondent när som helst kan välja att avsluta sin 

medverkan. Vid en enkätundersökning är respondenternas svar detsamma som samtycke att 
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medverka. Uppgifter om de medverkande i en undersökning skall behandlas så att det inte går 

att identifiera enskilda personer i den färdiga rapporten, det s.k. konfidentialitetskravet. Min 

enkät har inga frågor som gör att personer går att identifiera. 

3.3 Bortfallsanalys  

Totalt var 210 pedagoger tillfrågade att besvara min enkät och den besvarades av 30 st. 

Svarsfrekvensen var alltså extremt låg, endast 14 %. Jag kan endast spekulera i orsakerna till 

bortfallet som kan tänkas vara tidsbrist, ledighet, sjukdom eller ointresse att besvara min 

enkät. Även avsaknaden av personlig kontakt kan vara en bidragande orsak till att så många 

valde att inte svara. Vid ett tillfälle mejlade jag återigen ut min inbjudan att vara med att 

besvara enkäten och fick då in ytterligare 8 svar. Med anledning av det stora bortfallet ger 

resultatet inte den generaliserbarhet som jag hade önskat men kan ändå ge en bild av hur det 

ser ut på skolor i mitt närområde. Vid en svarsfrekvens på 100 % hade jag fått problem med 

att analysera resultatet inom tidsramen för arbetet. Då jag genom mina studiekamrater och 

litteratur blivit varse att svarsfrekvens kunde bli låg valde jag att skicka till fler respondenter 

än vad jag tänkt från början. 

Även det inre bortfallet var stort på ett antal frågor vilket inverkar på enkätens reliabilitet 

och resultatet måste därför ses som mindre tillförlitligt än om alla frågor varit besvarade. 

3.4 Resultatanalys 

Vid bearbetning av det inkomna materialet har jag läst igenom svaren många gånger för att få 

en överblick. Jag har kategoriserat svaren på de öppna frågorna efter likheter och skillnader 

jag funnit i dem. Flertalet svar redovisas i diagram. Samtliga resultat förtydligas med citat 

från pedagogerna.  
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4 Resultat 

Av 30 respondenter i min undersökning var 9 verksamma i förskoleklass, 11 undervisade i 

årskurs 1, 6 undervisade i årskurs 2 och 4 undervisade i årskurs 3. De pedagoger som svarat 

på min enkät har olika utbildning, adekvat för den åldersgrupp de undervisar i. Samtliga 

pedagoger med förskollärarexamen undervisar i förskoleklass. 

Utbildning

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Förskollärarexamen

Lågstadielärare

Grundskollärare ma/no

Grundskollärare sv/so

Lärare tidiga åldrar

Grundskolans tidigare år

Endast angett examens år

 

Diagram 1: Fördelning av utbildning bland respondenterna. 

Respondenterna anger att de tagit examen mellan 1973-2009. 18 stycken anger att de jobbat 

på sin nuvarande arbetsplats över 50 % av sin yrkesverksamma tid. Den yrkesverksamma 

tiden varierar mellan ett halvår till 35 år. 13 % anger att de jobbat mellan 0-5 år, 50 % anger 

att de jobbat mellan 5-15 år och resterande 37 % anger att de jobbat mer än 15 år som lärare. 

Av mina 30 respondenter så svarade inte alla på samtliga frågor men jag redovisar det 

material jag fått in. Många av mina enkätfrågor hade slutna svar och redovisas i diagram. 

Resultatdelen börjar med redovisning av pedagogernas beskrivning av bokstavsgenomgång, 

fråga 1 och 1.1. Under rubriken Dator i läs- och skrivundervisning har jag samlat frågorna 4, 

7.2 och 10. Rubriken Läsa i skolan innehåller resultat från frågorna 5, 6, 6.1, 7, 7.1, 8 och 8.1. 

Under rubriken Skriva i skolan finns resultat från frågorna 3, 3.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2 och 11 (se 

bilaga 1). 
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4.1 Bokstavsgenomgång 

I redovisningen av bokstavsgenomgångarna framkommer information om i vilken årskurs 

man har bokstavsgenomgångar och i vilken utsträckning pedagogerna i undersökningen 

använder sig av detta. I förskoleklasserna har 45 % av pedagogerna bokstavsgenomgångar 

och i årskurs 1 har samtliga pedagoger valt att ha bokstavsgenomgång. 

Bokstavsgenomgång
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Förskoleklass Årskurs 1 Årskurs 2 Årkurs 3

ja

nej

 
Diagram 2: Antal pedagoger som har bokstavsgenomgång. 

Diagrammet visar frekvensen över bokstavsgenomgångarna i förskoleklass och årskurs 1. I 

årskurs 2 och 3 är det inga pedagoger som har bokstavsgenomgång. 

Bokstavsgenomgångarna utgår ibland, men inte alltid, från något läromedel och de läromedel 

som nämns är antingen uppbyggda efter ljudmetod eller genom kombination av ljud- och 

helordsmetod. 

Det bokstavsarbete som beskrivs i de enkätsvar jag fått in är till stor del basera på den 

ljudmetod jag tidigare beskrivit (se avsnitt 2.2). Ett exempel på detta är följande citat: 

 

Vi börjar med bokstavens utseende och ljud. Övningar i att höra var i ordet man hör bokstaven och 

att komma på egna ord och namn där bokstaven ingår. Vi spårar bokstaven och övar att skriva på 

vikpapper. Sedan arbetar vi i arbetsboken och så får de skriva bokstaven så fint de kan på några 

rader. Så läser vi små böcker som finns för respektive bokstav. Som extra uppgift för dem som 

hinner och som kommit lite längre har vi extra läs- och skrivövningar. (P11, åk. 1) 
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Pedagogerna nämner ofta ord som ljuda, spåra och skriva (med syfte på den aktuella 

bokstaven) när de beskriver sina bokstavsgenomgångar. 

 

Lyssna på ljud, forma bokstav i luften, mängdträna skrivandet av bokstaven. Lyssna efter ljudet i 

olika ord. (P20, åk. 1) 

 

Introduktion av bokstaven, hur låter den, hur ser stora/lilla ut, hur skriver man den, ord som 

innehåller ljudet (i början eller inuti). (P1, Fsk) 

 

Moment som ingår i bokstavsgenomgången
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Diagram 3: Moment som ingår i bokstavsgenomgångarna i förskoleklassen och årskurs 2.  

Fördelningen bland de tre förstnämnda momenten är relativt jämn då det i förskoleklass 

endast är 5 pedagoger som har bokstavsgenomgång.  

En pedagog i förskoleklass låter eleverna använda fler av sina sinnen än bara syn och 

hörsel under bokstavsgenomgången genom att ta med något att smaka på, känna på eller lukta 

på. En annan pedagog i förskoleklass låter eleverna ta med en sak hemifrån som börjar på den 

aktuella bokstaven. 

När elever och lärare haft gemensam bokstavsgenomgång i årskurs 1 fortsätter eleverna 

med arbete kring aktuell bokstav. Arbetet inriktar sig då på att eleverna ska befästa form och 

ljud för den aktuella bokstaven.  

 

Därefter får eleverna träna att skriva bokstaven på ett vikpapper (ett A4-papper som vikt i fyra 

delar), träna på tavlan, skriva i finboken så fint de kan, arbeta med olika övningar i "Silorema" 

kring bokstaven, läsa en bokstavsbok för varandra två och två och till sist skriva av bokstavens 

ramsa. (P10, åk. 1) 
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Forma bokstaven enskilt. Extrajobb med varje bokstav. (P19, åk. 1)  

 

Den lärare som uppger att de dikterar en saga tillsammans låter eleverna jobba med sagan i 

stil med laborationsfasen i LTG-metoden.  

 

Vi läser sagan gemensamt några gånger. Barnen får sagan i en skrivbok, de ringar in aktuell 

bokstav, de spårar och skriver bokstaven, samt några ord. (P12, åk. 1) 

 

Pedagogen ovan skiljer sig från övriga respondenter då hon utgår från eleverna i 

bokstavsgenomgången och låter dem diktera en text. Hon frångår dock LTG då eleverna har 

en bestämd bokstav som de ska jobba med istället för att inrikta sig på det den enskilde eleven 

behöver träna. Övriga pedagoger använder sig av färdiga texter under bokstavsgenomgången. 

4.2 Läromedel 

Det framkommer att det används en hel del olika undervisningsmaterial ute på skolorna. För 

att få ett grepp om hur de olika läromedlen är uppbyggda så har jag framförallt använt mig av 

läromedelsguiden på Specialpedagogiska myndighetens internetsajt men jag har också läst 

förlagens information på internet. Det mesta läsinlärningsmaterialet är sådant som blandar 

mellan ljud- och helordsmetod men det finns också exempel på material som är baserat enbart 

på ljudmetod eller helordsmetod. Exempel på material som blandar ljud- och helordsmetod är 

Läs med oss (Natur & Kultur) och Kom och läs (Natur & Kultur) som används av pedagoger i 

årskurs 1, 2 och 3. Veckans bokstav (Studentlitteratur) är exempel på ett läromedel som utgår 

från ljudmetoden. Kiwimaterialet (Bonnier Utbildning) utgår från helordsmetoden. Utöver 

läsinlärningsmaterialet så är det också böcker för läsförståelse och språkläror. Jag har valt att 

redovisa de olika läromedlen i bilaga 2 då det tar mycket plats att redovisa dem i löpande 

texten.  
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Läromedel som används av pedagogerna 

i enkäten
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1. Bornholmsmodellen
2. Ärtan m.fl.
3. Uggleboken
4. Vad var det jag läste?
5. Ord som gror
6. Kom och Läs
7. Läs med oss
8. Vi läser
9. Trulle
10. Mamma Mu
11. Veckans bokstav
12. ABC-boken
13. Bokstavsboken
14. Silorema
15. Bokstavsloggen

16. Sagoskogen
17. Granens ABC
18. Öva alfabetet
19. Glad svenska
20. Språklära 3
21. Mera läskul
22. Läsförståelse A
23. Läsförståelse blå
24. Lästräna
25. Språkgodis
26. Gröna skrivarskolan
27. Skrivstilsbok
28. Kiwimaterial

 

Diagram 4: Visar hur många pedagoger som angett att de använder ett visst läromedel. 

Av diagrammet framgår att bornholmsmodellen är det vanligaste materialet i min studie. 

Bornholmsmodellen används bara i förskoleklasserna i min undersökning och den sneda 

årskursfördelningen bland respondenterna gör då materialet dominerande i min undersökning. 

Bornholmsmodellen är ett material som stärker barnens fonologiska medvetenhet genom 

språklekar. Även böckerna Ärtan, Pärtan, Piff, Puff, Paff och Äppel, Päppel, Pirum, Parum, 

Kråkan och Tallekvist är bland de vanligaste böckerna i min studie. Samtliga böcker i Ärtan- 

och Äppelserien övar läsförståelse på olika nivåer i elevernas utveckling och används av 

pedagogerna som undervisar i årskurs 1-3 i min undersökning. 

4.2.1 Val av läromedel 

I enkäten har jag bett pedagogerna motivera valet av läromedel för att se hur deras tankar går 

kring böckernas upplägg och innehåll. De flesta pedagoger har gjort ett aktivt val när de 

bestämt vilket läromedel de ska använda i sin undervisning.  
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Glad svenska tycker jag är en bra bok med blandat innehåll där eleverna tränar både skrivning, 

läsning, stavning och andra språkliga strukturer. (P22, åk. 2) 

 

Det finns också de lärare som har börjat på en skola och tagit över det andra har jobbat 

med. 

 

Boken har använts några år och har väl blivit lite av "tradition" tills vi hittar något annat. (P15, åk. 

1 om Silorema) 

 

Nej, detta sätt tillämpade man på den här skolan och jag fann ingen mening med att prova något 

annat. (P21, åk. 2 om Veckans bokstav) 

 

Varken Pedagog P21 eller pedagog P15 har gjort ett aktivt val och P15 ger uttryck av att 

inte vara särskilt nöjd med det läromedel som används.  

Ett fåtal lärare (totalt 7 stycken) anger att de bytt läromedel under åren. 

 

Har jobbat med många olika under åren. Bytte för att den såg trevlig ut och uppfyllde allt för 

barnens inlärning samt att det är roligt med nått nytt för en själv. (P19, åk. 1) 

 

Den sorts bok som tidigare använts var tillrättalagd och inte särskilt utmanande. Då elevpengen 

inte räcker till för att köpa in olika läroböcker till eleverna tog min kollega och jag beslutet att sätta 

samman ett material som ger ett större urval. (P6, Fsk) 

 

Pedagogen (P6) förklarar inte vidare vad som menas med att läromedlet inte var 

utmanande för eleverna. Samma pedagog har ett arbetssätt som skiljer sig från de övriga i min 

studie då eleverna skriver fritt mer än vad man kan urskilja bland de andra respondenterna i 

förskoleklass. 

Endast en pedagog nämner kunskapskraven i årskurs 3 i sin motivering till val av 

arbetsbok (Glad Svenska) för eleverna.  

 

Det är en bok som går igenom de olika momenten som står som kunskapskrav i år 3. (P21, åk. 2) 
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Övriga för- och nackdelar, som pedagogerna finner med de läromedel som används, är: 

Fördelar Nackdelar 

Tydlig struktur För lite om enskilda bokstäver 

Tar upp viktiga delar i läs- och skrivutv. Går för fort fram 

Bra och varierande uppgifter Svår för dem som inte knäckt koden 

Kombinerar matte och svenska Otydliga instruktioner 

Fungerar för både läsare och icke 

läsare/Individanpassat 

Behov av att kunna dela klassen i mindre 

grupper 

Barnen tycker om boken Kräver långa genomgångar 

Gemensamhetstänk Tråkig layout 

Bra med läsebok och arbetsbok i samma 

serie 

För få sidor till varje avsnitt. 

Bra frågor om läsförståelse  

Innehåller olika textgenrer  

Tabell. 1 Fördelar och nackdelar som pedagogerna ser med undervisningsböckerna. 

I förskoleklassen är det bara 2 av pedagogerna som använder sig av färdiga arbetsböcker 

till eleverna, det är Trulle och Språk- och mattelekar med Mamma Mu. De övriga som angett 

något svarar att de jobbar efter bornholmsmodellen eller med eget material. Både Trulle och 

Mamma Mu-materialet har likheter med bornholmsmodellen och uppmuntrar lek med ljud 

och ord för att öka barnens fonologiska medvetenhet.  

4.3 Dator i läs- och skrivundervisningen 

Datorn används i mycket liten utsträckning av de pedagoger som svarat på min enkät. Så 

många som 20 pedagoger anger att datorn används mindre än 1 gång i veckan och 5 stycken 

anger att datorn används av eleverna 1 gång i veckan inom ramen för skrivundervisningen. 

Endast 2 pedagoger har angett att eleverna skriver på datorn 2-3 gånger i veckan och ingen 

pedagog kryssade i det sista alternativet, 4-5 gånger i veckan. 
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Eleverna skriver på dator
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Diagram 5: Diagrammet visar hur många gånger i veckan pedagogerna angett att deras elever skriver på 
datorn. 
  

Anledningen till att datorn används i liten utsträckning tycks i många fall vara dålig 

tillgång till datorer i de fall då pedagogerna angivit någon motivering.  

 
Vi saknar också datorer så att eleverna kan arbeta flera samtidigt. (P12, åk. 1) 
 
 
Jag har bara en dator i klassrummet och datasalen ligger i närheten av de äldre eleverna och de 

behöver dem mest. (P24, åk. 2) 

 

Tyvärr är det få som har kommenterat datoranvändningen, därför kan jag inte dra några 

generella slutsatser om varför datorn inte används i större utsträckning i undervisningen. 

20 av respondenterna svarade nej på frågan om eleverna hade möjlighet att bearbeta egna 

texter med hjälp av ljud, bild och film. 5 respondenter svarade inte alls och 5 svarade ja. 

Bland de 5 som svarade ja var alla årskurser representerade. 
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Har eleverna möjlighet att jobba med ljud, bild och film när de 

bearbetar en text?
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Diagram 6: Visar hur många pedagoger som angett att eleverna har resp. inte har möjlighet att bearbeta sina 

egna texter med ljud, bild och film. 

Databrist, kunskapsbrist och tidsbrist är de orsaker som nämns till varför eleverna inte har 

bearbetat sina egna texter med ljud, bild eller film.  

 

Jag saknar kompetens att visa dem, svårt att i dagsläget hinna lägga tid på det. (P29, åk. 3) 

 

Vi har inte den tekniska utrustning som krävs för detta. (P11, åk. 1) 

 

Skulle vilja om det fanns tid och utrustning. (P18, åk. 1) 

 

5 av pedagogerna har svarat ja på frågan ”Har eleverna möjlighet att jobba med ljud, bild 

och film när de bearbetar en egen text?” Läser man vidare i enkätsvaren framkommer det att 2 

av pedagogerna inte alls jobbat med detta men att möjligheten finns. 1 pedagog lämnar ingen 

beskrivning på hur detta har gått till. 2 av pedagogerna beskriver elevernas textbearbetning på 

följande sätt; 

 

Eleverna fick arbeta i par och skapa en egen berättelse, rita fem bilder och jag skapade en 

berättelse i photostory där eleverna fick prata in sina texter. (P10, åk. 1) 

 

Barnen använder olika digitala verktyg som t.ex. digitalkamera, videokamera, ipad. Barnen gör 

powerpoints, bildcollage m.m. (P8, Fsk) 

 
Citaten från pedagog P10 och P8 visar att det inte behöver vara så tekniskt avancerat att 

bearbeta text med hjälp av ljud, bild och film. 
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Eleverna använder dataprogram för att utveckla sin läsning.
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Diagram 7: Diagrammet visar hur många pedagoger som angett att deras elever använder dator för att utveckla 

sin läsning. 

10 pedagoger har valt att inte svara alls på den här frågan använder eleverna något/några 

dataprogram för att utveckla sin läsning? 8 pedagoger anger att eleverna inte använder något 

dataprogram för att utveckla sin läsning. De 12 pedagoger som svarat ja nämner olika 

program som används i undervisningen. 

 

Vi använder Lexia för vissa elever. (P17, åk. 1) 

 

Vi jobbar just nu med Läs 1 och 2. Det blir en del läsförståelse. (P26, åk. 2) 

 

Vital. Talsyntes på datorn. De skriver ord i word och vital läser upp orden de skrivit. (P25, åk. 2) 

 

Övriga program som används är: Sebran, Provia, Claroread, Från A-Ö, Från ord till ord 

och Läsprogram AB (Läs 1 och Läs 2). En pedagog uttrycker sina intentioner om att jobba 

med detta; 

 

Nej. Jag tar gärna emot tips på sådana program. (P28, åk. 3) 

 

De pedagoger som svarar att programmen används i liten omfattning nämner ofta att det 

främst är elever i svårigheter som använder sig av programmen i undervisningssituationer. 

 

Några elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling arbetar med Lexia. (P11, åk. 1) 
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Vid analys av svaren när det gäller datoranvändningen så motsäger några av pedagogerna 

till viss del sig själva. Av de 12 som svarat jakande på om eleverna använder något program 

för att utveckla sin läsning svarar 8 nekande på frågan om eleverna har möjlighet att bearbeta 

sina texter med ljud, bild och film. Har man tillgång till dator för att utveckla elevernas 

läsning så finns också möjligheten att låta eleverna bearbeta egna texter i enkla program som 

word och power point.  

Enkätsvaren som på något sätt innefattar datoranvändning visar att datorer inte används i 

någon större utsträckning i arbetet med elevernas läsning och skrivning trots att det är en del 

av det centrala innehållet i den nya läroplanen.  

4.4 Läsa i skolan 

Enligt resultatet av min studie läser samtliga lärare ofta högt för sina elever i klassen. Det är 

inte alltid som man diskuterar det man läst men 80 % svarar att man försöker göra det så ofta 

man kan.  

För att förtydliga nästa diagram så innebär nivåindelad läsläxa att eleverna läser text med 

samma innehåll men med lite olika utformning/svårighetsgrad. Samma läsläxa innebär att 

eleverna läser exakt samma text och individuell läsläxa innebär att alla elever har olika text 

beroende på intresse och läsnivå. Den nivåindelade läsläxan förekommer i alla årskurser och 

de böcker som pedagogerna nämner att de använder sig av är böckerna om Moa och Mille 

(årskurs 2) och Förstagluttarna (årskurs 1).  

Läsläxa
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Diagram 8: Diagrammet visar hur många pedagoger som angett att eleverna har nivåindelad/samma/individuell 

eller ingen läsläxa. 
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I förskoleklassen är det en pedagog som ger läsläxa till eleverna. I årskurs 1-3 ger samtliga 

pedagoger i undersökningen någon form av läsläxa till eleverna. Den vanligaste läsläxan är 

enligt diagram 8 den nivåindelade läsläxan. En pedagog uttrycker sig så här om den 

nivåindelade läseboken (Förstagluttarna) som hon använder; 

 

Handlingen är densamma men textmassan och ordvalet är anpassat efter elevernas olika 

läsförmåga. Detta gör att alla elever kan följa med i bokens handling och känna delaktighet. Vi på 

skolan tycker att detta material är inkluderande och ger alla elever oavsett läsförmåga möjlighet att 

följa samma berättelse och att utveckla sin läsning och skrivning. (P11, åk. 1) 

 

Citatet är ett uttryck för att pedagogerna på skolan gjort ett aktivt val av läseböcker och 

haft samspel och individuella förmågor i centrum när de tagit beslut. 

På frågan om vilka texter eleverna jobbat med i skolan fick pedagogerna kryssa i de 

alternativ som stämde för deras klass. Så här svarade pedagogerna: 

 

Tabell 2. Vilka texter eleverna jobbat med i skolan? Tabellen visar den procentuella fördelningen bland 

pedagogerna. 

Av tabellen framgår att ingen av pedagogerna använder sig av kataloger i sin undervisning. 

Det resultatet är det som förvånar mig mest i denna frågan då jag har upplevt att kataloger är 

vanligt förekommande på förskolan och intresserar många barn. Bloggar och serietidningar är 

heller inte vanliga i undervisningen. Rim och ramsor som eleverna kommer i kontakt med 

redan på förskolan följer med upp i grundskolan och 97 % av pedagogerna anger att eleverna 

jobbat med det. 

Rim och ramsor 97% 

Sagor 90% 

Bilderböcker 83% 

Sånger 76% 

Kapitelböcker 66% 

Faktatexter 59% 

Instruktioner 45% 

Arbetsbeskrivningar 38% 

Film 38% 

Poesi 28% 

Tidningar 24% 

Egna texter 10% 

Serier 7% 

Myter 7% 

Bloggar 3% 

Kataloger 0% 
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Att prata om nya texter och vad man kan förvänta sig är något som verkar förekomma 

främst i årskurs 1 och 2. I förskoleklasserna är det endast en pedagog som har beskrivit hur 

arbetet med nya texter går till. I årskurs 3 är det ingen av pedagogerna som svarat på den 

frågan. 

 

Vi tar upp nya, eller obekanta ord. Diskuterar rubrik och bilder. Läser texten gemensamt och 

diskuterar den. Sedan repeterar vi texten någon mer gång under veckan. (P12, åk. 1) 

 

När vi jobbar med nya texter brukar vi gå igenom dem tillsammans. Hur texten är uppbyggd och 

språket i texterna. (P25, åk. 2) 

 

Vi letar bokstäver i texten, upprepningar, ord som slutar lika (rimmar) mm. (P1, Fsk) 

 

Resultatet på frågan Eleverna läser är att eleverna inte läser alls i förskoleklasserna då det 

”är få som kan läsa själva” (P1, Fsk). Läsning i grupp förekommer i årskurs 1 och 2 men inte i 

årskurs 3.  

Eleverna läser
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I grupp

 

Diagram 9: Diagrammet visar hur många pedagoger som angett att deras elever läser enskilt, i par eller i 

grupp. 

Av diagram 9 framgår att eleverna i förskoleklass inte läser. Samtidigt anger 2 av 

pedagogerna i förskoleklassen att några av deras elever kan läsa, därför tolkar jag deras svar 

som att de inte har enskild läsning för alla elever men att det ingår i undervisningen för de 

elever som kan. En annan tolkning kan också vara att dessa elever läser instruktioner i 

arbetsböcker eller i andra böcker under elevernas fria lek om sådan finns under skoldagen.  
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1 pedagog för protokoll över elevernas läsning men de har inga boksamtal. 

 

Ja, de skriver upp vilka böcker de läst i ett protokoll. Men vi har inte några boksamtal i samband 

med dessa övningar. (P15, åk. 1) 

 

Endast pedagogerna P24 och P25 anger att de arbetar med boksamtal i samband med 

grupp- och parläsning. 

 

När jag läser med dem i smågrupper har vi gruppdiskussioner kring textinnehållet. (P24, åk. 2) 

 

Vi har läsgrupper med kiwiböcker. (Nivåindelade grupper) Jag som lärare styr boksamtalen efter 

lärarhandledningen till Kiwimetoden. Det ingår storböcker till de små böckerna. (P25, åk.2) 

 
Så många som 27 pedagoger svarar nej på frågan om de använder något protokoll eller 

underlag för boksamtal i samband med grupp- eller parläsning. Den undervisning som 

beskrivs genom enkätsvaren i det avsnitt 4.5 saknar tillfälle att reflektera och utveckla 

förståelse ihop med klasskamraterna kring gemensamma läsupplevelser med undantag för de 

tillfällen då man samtalar om högläsningsboken. Boksamtal och gemensamma reflektioner är 

viktigt för att eleverna ska utveckla god läsförståelse. 

4.5 Skriva i skolan 

I min enkät har jag ställt ett antal frågor som rör elevernas egen textframställning. 

Hur ofta tränar eleverna sin handstil?

0

1

2

3

4

5

< 1 gång i
veckan 

1 gång i
veckan 

2-3 gånger i
veckan 

4-5 gånger i
veckan 

Förskoleklass
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Diagram 10: Diagrammet visar hur ofta pedagogerna låter eleverna träna sin handstil.  
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3 av pedagogerna, 10 %, har inte besvarat denna fråga och redovisas därför inte i diagram 

10. I samband med denna fråga undrade jag också på vilket sätt eleverna tränade sin handstil. 

Det framträder 2 olika svarskategorier när jag läser igenom svaren och jag kallar dem 

färdighetsträning och fri skrivning. Färdighetsträning innebär att eleverna tränar på en enskild 

bokstav eller flera bokstäver utan något egentligt sammanhang. I denna grupp hamnade 50 % 

av svaren. 

 

Eleverna har alltid stödlinjer som hjälp när vi skriver. Vi har döpt dessa till vinden, bottenvåningen 

och källaren. Vi samtalar ofta om detta och eleverna måste skriva korrekt. (P10, åk. 1) 

 

Oftast använder vi oss av linjerade arbetsblad för att bokstäverna ska komma på rätt våning. Till 

sin hjälp har de ett kort där de kan se hur varje bokstav ser ut. (P15, åk. 1) 

 

De får en text som är handskriven (tydligt textad) och de får skriva av den så fint de kan. (P27, åk. 

2)  

 

Fri skrivning innebär att eleverna skriver egna texter eller annat som ett steg i utvecklingen 

av sin handstil. Till denna grupp räknar jag 30 % av svaren. 

 

Skriva ord och meningar till bilder. Skriva med egna ord om sin vecka.  (P22, åk. 2) 

 

Genom allt de skriver. (P29, åk. 3) 

 

De tränar sin handstil i nästan allt vad vi gör i klassrummet. (P25, åk. 2) 

 

I det dagliga arbetet, vi har någon form av svenska varje dag, där de skriver. (P12, åk. 1) 

 

10 % har ett svar som passar i båda kategorierna, alltså både färdighetsträning och fri 

skrivning.  

 

Genom att skriva skoldagbok, veckans bokstav + ord, djurvers (skriva av texter med djurrim) svara 

på mattekluringar, mattebok, överallt tränar de i alla ämnen. De tränar genom att skriva av, kopiera 

ord och texter. Även när de skriver fritt, sagor och dikter. (P17, åk. 1) 

 

Frågan kan tolkas olika beroende på vad respondenten menar med att träna sin handstil. 

För mig innebär träning allt skrivande som eleven utför under skoltiden medan någon kanske 

kopplar det till tillfällen då elevens text ska vara så fin som möjligt. 
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Eleverna skriver egna texter
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Diagram 11: Diagrammet visar hur stor andel av pedagogerna som låter eleverna skriva egna texter i de 

respektive årskurserna. 

I resultatet på frågan Skriver eleverna egna texter? framkommer att 2 pedagoger svarar att 

eleverna i årskurs 1 inte skriver egna texter. De elever som skriver egna texter skriver 

varierande texter men dagböcker och sagor är vanligt förkommande i svaren på frågan Vad 

skriver eleverna? I citaten från pedagogerna nämner en även faktatext. 

 

Egna sagor och berättelser samt återberättar enkla faktatexter (t.ex. om dinosaurier som vi arbetat 

med nu). (P23, åk. 2) 

 

I dagboken, till bild, ibland till sina räknesagor. (P15, åk. 1) 

 

I årskurs 2 och 3 skriver eleverna förutom berättande texter även faktatexter och brev. 

På frågan För vem skriver eleverna? svarade 30 % att eleverna skriver för sin egen del. De 

flesta har dock flera alternativ men 13 % anger att det bara är för elevernas egen del. Övriga 

alternativ kan vara föräldrar, kompisar, fantasifigur, brevvänner, läraren, yngre elever på 

skolan. 

 

Barnen själva, föräldrar, övriga barn på enheten, barn och pedagoger i Helsingfors. (P8, Fsk) 

 

P8 är en utav få pedagoger i förskoleklassen som i min studie ger uttryck för en tilltro till 

elevens förmåga att kommunicera genom skrift.  
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Undervisning om olika genrer är till stor hjälp för eleverna då de skriver egna texter. 

Jag hjälper eleverna att utveckla strategier för att kunna skriva 

olika typer av texter.
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Ja

Nej

Inget svar

 

Diagram 12: Diagrammet visar hur många pedagoger som aktivt undervisar eleverna om olika genrer. 

14 pedagoger anger att de hjälper eleverna att kunna skriva olika typer av texter. 3 

pedagoger, samtliga i årskurs 1, anger att de inte hjälper eleverna att skriva olika typer av 

texter. Samma 3 pedagoger har också angett att de inte jobbar på något speciellt sätt då 

eleverna möter nya texter.  

Eleverna får hjälp på olika sätt att utveckla sin skrivteknik beroende på vilken nivå de 

befinner sig på i sitt skrivande. 

 

Just nu jobbar vi med att en berättelse har en början -mitten - och ett slut. Att de ska skriva 

meningar med stor bokstav i början punkt på slutet och mellanrum mellan orden. (P16, åk. 1) 

 

Jag diskuterar enskilt med varje elev om dennes text för att han/hon ska utveckla sin skrivning. 

(P28, åk. 3) 

 

I förskoleklassen kan frågan tyckas omotiverad men genom att prata med eleverna om 

olika texter kan man förbereda dem för framtida skrivning och den egna läsningen inom olika 

genrer. 
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Läggs fokus på innehåll eller form vid arbete med egna texter?
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Diagram 13: Diagrammet visar vilket fokus pedagogerna lägger då eleverna skriver egna texter. 

Frågan Läggs fokus på innehåll eller form vid arbete med egna texter? är intressant då för 

starkt fokus på formen kan göra att en del elever tappar intresset för att skriva. I svaren 

framkommer att 93 % av pedagogerna låter syftet med skrivningen avgöra vari de lägger sin 

tyngdpunkt och någon menar att det ena inte behöver ta ut det andra. 

 

Fokus i mitt lärararbete med barn för att få dem att skriva texter är; förstå att det skrivna är lika 

viktigt som det kommunicerande språket. Att det du skriver går att läsa/bra handstil eller bra 

skrivet på dator. Det är viktigt att det du skriver förstås/har en röd tråd för då kan du nå ut med ditt 

skrivna till alla som läser och det kan vara tusentals människor i samma sekund! (P24, åk. 2) 

 

Det är bara bland pedagogerna i årskurs 1 som jag finner några som svarar att de lägger sin 

tyngdpunkt på elevtexternas form.  

 

Vi tränar mycket på att skriva hela meningar, använda stor bokstav, punkt och frågetecken. (P17, 

åk. 1) 

 

Vi har arbetat med sagor och där var det viktigt att lära eleverna en struktur, alltså formen tyckte vi 

var viktig. (P10, åk. 1) 

 

Citatet från P10 anger hur de tänkte när de arbetade med sagor och säger inget om hur de 

arbetar med elevernas texter i stort. För att följa en given struktur krävs att eleverna har en röd 

tråd i sin berättelse och då blir även innehållet viktigt. 
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5 Diskussion 

Syftet med mitt arbete var dels att undersöka hur verksamma pedagoger bedriver 

undervisning i läsning och skrivning i förskoleklass upp till årskurs 3 men också att undersöka 

vilka läromedel pedagogerna hade valt att jobba med. Jag hade för avsikt att skaffa mig en 

generell bild av undervisningen genom en webbenkät som mejlades ut till 31 skolor i den del 

av Västra Götaland. Jag anser att resultatet av min undersökning endast visar några tendenser 

över hur undervisningen ser ut i de 4 kommuner som var berörda. För att kunna generalisera 

resultatet bör fler pedagoger tillfrågas. 

Resultatet av min enkätundersökning visar att flertalet lärare i årskurs 1 utgår från en 

avkodningsinriktad läs- och skrivinlärning. Resultatet stämmer med det som Alatalo (2011) 

fann i sin avhandling om läs- och skrivundervisning, nämligen det att ”pedagogernas 

undervisning utgår från eller på något sätt inkluderar avkodningsinriktad läsinlärning” 

(Alatalo 2011 s. 194). 

I förskoleklassen arbetar pedagogerna mycket med att utveckla elevernas fonologiska 

medvetenhet. I dagsläget ses den fonologiska medvetenheten och läs- och skrivlärandet som 

processer i interaktion med varandra (Skolverket 2007 s.26). 

Det centrala innehållet i Lgr11 tar bl.a. upp att eleverna ska få ta del av strategier för att 

skapa texter där ord och bild samspelar. I samtliga årskurser var det en låg andel av 

pedagogerna som arbetade aktivt med att utveckla elevernas förståelse för olika genrer och 

hur text och bild kan samspela med varandra i böcker eller i annan media så som t.ex. 

bloggar. Endast en pedagog hänvisade till bilder då denne redogjorde för hur arbetet med nya 

texter gick till, ”Vi tar upp nya, eller obekanta ord. Diskuterar rubrik och bilder. Läser texten 

gemensamt och diskuterar den” (P12, åk 1). 

Jag har under arbete och praktik i skolan upplevt att elever har haft bokstavsgenomgångar i 

årskurs 1 som liknar dem de har haft i förskoleklassen och när jag läste i Carina Fasts bok 

(2008 s.124) så blev jag fundersam och undrade om årskurs 1 bara är en upprepning av det 

eleverna gör i förskoleklassen? Därför var det intressant att ta med pedagogerna från 

förskoleklassen i min enkätundersökning. Svaren visade att 55 % av pedagogerna i 

förskoleklassen har bokstavsgenomgångar som har flera likheter med de genomgångar man 

har i årskurs 1. Undersökningen visar en stegring i det efterföljande bokstavsarbetet med fler 

moment i årskurs 1 än i förskoleklassen. Dock är det fråga om samma moment för samtliga 

barn och jag finner att pedagogerna tar väldigt liten hänsyn till de färdigheter eleverna 

behärskar sedan tidigare. Vad händer då med elevernas lust att lära? Utforskande, nyfikenhet 
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och lust att lära är ord från Lgr11 men vad händer med en elev som möts av en skola som inte 

kan erbjuda några utmaningar?  

80 % av pedagogerna anger att eleverna skriver egna texter medan endast 43 % anger att 

de hjälper eleverna att utveckla strategier för att kunna skriva olika typer av texter. Är det så 

att en del texter bara sätts in i pärmar och glöms bort eller stänger de bara böckerna och lägger 

ner dem i en låda/bänk när de är klara? För att utvecklas som skribent och utveckla sitt 

skriftspråk behöver eleverna stöd. Dysthe (Skolverket 2007a) menar att eleverna måste ha 

klart för sig vilket syfte deras text har och de behöver självfallet hjälp att utvecklas som 

skribenter av olika genrer. Även om genrerna är få i de tidiga skolåren så kan man med 

pedagogens hjälp eller tillsammans med en klasskamrat utvärdera det man skrivit och 

förbättra sin text till nästa gång. Jag har under min verksamhets förlagda utbildning upplevt 

att elevernas skrivande och textbearbetning inte får ta för mycket tid i anspråk. Pedagogerna 

har då varit mycket styrda av läroböckerna och vilka sidor deras elever ska hinna göra istället 

för att fokusera på vilka mål eleverna ska uppnå. 

Att ha syftet klart för sig gäller inte bara då vi skriver utan även när vi läser en text. De 

lärare som har angett att de har nivåindelad läsläxa har goda chanser att hjälpa eleverna att 

utveckla sin läsning genom boksamtal som en del av läsläxan. De läroböcker som är kopplade 

till de nivåindelade böckerna, som förekommer bland enkätsvaren, har läsförståelsefrågor 

kopplade till texten. Jag anser dock att de frågorna med fördel kunde tas upp i boksamtal för 

att dels få eleverna att lyssna på andras upplevelser och åsikter, dels för att få en flerstämmig 

klassrumsmiljö. Enligt Skolverket (1998) är den flerstämmiga A-miljön sällsynt och inte 

heller jag har funnit några tendenser bland svaren som visar på en sådan miljö i mitt resultat. 

Jag tycker att många miljöer stämmer in på skolverkets beskrivning av B-miljö där man 

jobbar med färdiga läromedel. Det förekommer också att pedagogerna i undersökningen anger 

att eleverna reproducerar texter som är ett inslag i C-miljön. 

Datorer används inte i någon större utsträckning av pedagogerna i min undersökning i 

arbetet med elevernas läsning och skrivning trots att det är en del av det centrala innehållet i 

den nya läroplanen. Med hjälp av datorn är det lättare för pedagogerna att individanpassa sin 

undervisning då eleverna skriver texter efter sin egen förmåga. Detta är svårt att genomföra 

för de pedagoger som svarat på min enkät då det genomgående verkar vara så att det finns för 

lite datorer i klassrummen. Enligt Tragetons forskning så har 99 % av barnen mellan 5 och 9 

år lättare för att skriva än att läsa vilket jag anser är en bra anledning till att låta eleverna 

skriva mycket egna texter. Att skriva egna texter och att dela med sig av dessa föder också ett 

intresse för att vilja läsa det andra skrivit. 
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Datorn är bara ett av de medier som vi har runt omkring oss i samhället som vi kan utnyttja 

för att kommunicera med varandra och pedagoger idag ställs för nya utmaningar när de dels 

ska ta tillvara på de tidigare erfarenheter eleverna har utav dessa medier, dels utveckla 

elevernas kunskaper kring hur de kan använda teknologin. Som pedagoger måste vi hjälpa 

eleverna att reflektera över de texter de möter och det kan bara ske om vi gemensamt 

utforskar och diskuterar. Även nya etiska aspekter har blivit aktuella med en ökad 

kommunikation genom sms och mejl då kroppsspråk och mimik uteblir.  

5.1 Fortsatt forskning 

Efter min enkätstudie så skulle jag vilja veta mer om hur pedagogerna jobbar för att utveckla 

elevernas textrörlighet. Att genom intervjuer med pedagoger och elever samt observationer av 

klasser få en djupare insikt om hur skolan jobbar med elevernas egna texter. 

Med avseende på de många olika metoder som finns inom läs- och skrivundervisningen 

har också intresset väckts för elevernas studiemotivation i de lägre årskurserna. Vilken metod 

eller vilka arbetssätt finner eleverna mest tilltalande? 
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Bilaga 1: enkät 
 
Läs- och skrivundervisning 
Tack för att du tar dig tid att svara på min enkät! 
 

Utbildning och examensår *  
 

Antal år i yrket  
 

Antal år på nuvarande arbetsplats  
 
Jag undervisar denna termin i *  

Förskoleklass  

årskurs 1  

årskurs 2  

årskurs 3  
 
1. Om du har bokstavsgenomgång i klassen, beskriv då vilka moment som ingår 

 
 

1.1 Utgår du från något läromedel vid dina bokstavsgenomgångar, vilket?  
 

2. Vilken arbetsbok i svenska använder eleverna?  
 
2.1 Motivera valet av arbetsbok. Vilka för- och/eller nackdelar kan du se med boken? 
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2.2 Har du tidigare jobbat med en annan arbetsbok och isf. varför bytte du? 

 
 
3. Eleverna får träna sin handstil  

< 1 gång i veckan  2-3 gånger i veckan  

1 gång i veckan  4-5 gånger i veckan  
 
3.1 Hur tränar eleverna sin handstil? 

 
 
4. Eleverna använder dator när de skriver  

< 1 gång i veckan  2-3 gånger i veckan  

1 gång i veckan  4-5 gånger i veckan  
 
5. Vilken form av läsläxa har dina elever?  

De har ingen läsläxa  Samma läsläxa  

Individuell läsläxa  Nivåindelad läsläxa  
 

Övrigt:  
 
6. Jag läser högt för mina elever  

Ja, ibland   Sällan  

Ja, flera gånger i veckan  Nej, aldrig  
 
6.1 Vi diskuterar det vi har läst  

Ja, ibland  Sällan  

Ja, oftast  Nej, aldrig  
 
7. Eleverna läser  

Enskilt   I grupp  

I par   Övrigt:  
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7.1 Vid läsning i par eller grupp, använder sig eleverna då av något protokoll eller underlag 
för boksamtal? Beskriv 
 

.  
 
7.2 Använder eleverna något/några dataprogram för att utveckla sin läsning? Om ja, vilket 
dataprogram och vad är det eleven tränar? 

 
 
8. Vilka texter har eleverna jobbat med i skolan?  

rim och ramsor  

sånger  

myter  

sagor  

bilderböcker  

kapitelböcker  

serier  

poesi  

fakta text  

arbetsbeskrivningar  

kataloger  

instruktioner  

tidningar  

bloggar  

film  

Övrigt:  
 



  bilaga 1 
 

   

8.1 Hur arbetar ni med, för eleverna, nya texter? Får eleverna skriva egna texter inom genren? 
Får de läsa många texter? Samtalar ni om texterna och deras struktur? 

 
 
8.2 Jag hjälper eleverna att utveckla strategier för att kunna skriva olika typer av texter. 
Beskriv hur du gör. 
 

 
 
9. Skriver eleverna egna texter?  

Ja  

Nej  
 

Vad skriver eleverna?  
 

För vem skriver eleverna? Vem ska läsa elevernas texter?  
 
10. Har eleverna möjlighet att jobba med ljud, bild och film när de bearbetar en egen text?  

Ja  

Nej  
 
Motivera eller beskriv utifrån ditt svar på fråga 10. 
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11. Läggs fokus på innehåll eller form vid arbete med egna texter? 

 
 
 

Skicka
 

Från Google Dokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkäten föregicks av följande mejl: 
 
Hej. 
Mitt namn är Åsa Arneson. Jag skriver till dig då jag läser min sista termin på lärarutbildningen med 
inriktning ma/sv i samspel. Jag håller just nu på och skriver min c-uppsats om läs- och 
skrivundervisning och har utformat en enkät som jag skulle vilja att du besvarade. Ditt svar är viktigt 
för att få en rättvis bild av läs- och skrivundervisningen från förskoleklass upp till årskurs 3. Du är helt 
anonym när du svarar och du väljer själv om du vill medverka eller inte. När uppsatsen är godkänd får 
du givetvis ta del av den om du så önskar. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på 
mejl eller telefon. För att besvara enkäten så klicka på den blå länken nedan. 
 
Hälsningar från  
Åsa Arnesson 
mejladress 
mobilnummer 
 
Jag har bjudit in dig så att du kan fylla i formuläret Läs- och skrivundervisning. Om du vill fylla i det 
kan du gå hit:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNoc3FLbnBBcl9ZYkpQemtJSnd1YlE6MQ 
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Bilaga 2: Läromedel 

Jag har funnit att pedagogerna använder följande läromedel. Att ett läromedel sägs bygga på 

en viss metod betyder inte per automatik att undervisningen sker på det sätt som 

läromedelsförfattaren tänkt. Jag har funnit information om läromedel på Specialpedagogiska 

skolmyndighetens internetsida och på de olika förlagens hemsidor. Förlagen står inom 

parentes efter läromedlen. Webbadresserna hittar återfinns i källförteckningen under 

internetlänkar. Mer information om de olika dataprogrammen som pedagogerna angett att de 

använder återfinns på de webbadresser som anges i anslutning till de aktuella programmen. 

Läromedel som blandar ljud- och helordsmetod 

- Kom och läs (Natur & Kultur) 

I serien ingår läseböckerna Förstagluttarna, Mer om Moa och Mille och Sverigeresan 

samt arbetsböckerna Tutti Frutti, Mums mums och Popcorn. I Tutti Frutti får eleverna 

öva bokstavskunskap, analys och syntes. I Mums Mums jobbar eleverna med 

läsförståelse och språklära. I Popcorn får eleverna fortsätta jobba med läsförståelse 

och språklära men även studieteknik. 

- Läs med oss (Natur & Kultur) 

I serien ingår nivåanpassade läseböcker: Ola, Elsa och Leos bok för årskurs 1, Mer om 

Ola, Elsa, Leo och de andra i 2 olika nivåer för årskurs 2 och Sverigeresan i 2 olika 

nivåer för årskurs 3. I årskurs 1 heter arbetsbokens Min egen bok och eleverna får 

träna bokstavsskrivning, analys och syntes samt läsning av ordbilder.  

I årskurs 2 tränar eleverna ord och läsförståelse samt språklära. I årskurs 3 tränar 

eleverna studieteknik, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning, meningsbyggnad och 

stavning. 

- Silorema (Studentlitteratur, tid. Adastra) 

Består av storbok och arbetsbok. I arbetsboken får eleverna börja arbeta med 

bokstäver som har s.k. hålljud och är lätta att ljuda ihop. 

- Trulle (Gleerups) 

Materialet bygger på det talade språket och tränar elevernas fonologiska medvetenhet. 

I Trulles ABC tränar eleverna att skriva bokstäver och ljudanalys. Trulles arbetsbok 

innehåller skrivuppdrag från Trulle till eleverna, och övar skrivande i form av korsord, 

enkla faktatexter, rim, listskrivning, skrivning med hjälp av tankekarta mm. 
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- Vi läser (Liber) 

I årskurs 1 får eleverna träna ljud och bokstäver samt läsförståelse. I årskurs 2 

fortsätter eleverna att träna läsförståelse med ett utökat antal genrer. I årskurs 3 

fortsätter arbetet som tidigare med nya texter. 

- Ord som gror (Studentlitteratur, tid. Adastra) 

Eleverna får omväxlande läs- och skrivuppgifter kring den aktuella bokstaven. 

Uppgifterna är tänkta att utöka elevernas ordförråd och tränar både läsning och 

läsförståelse. Boken ger också eleven en grundläggande studieteknik. 

Läromedel som utgår från ljudmetoden 

- Veckans bokstav (Studentlitteratur tid. Adastra) 

I serien ingår storbok och arbetsbok till eleverna. Målet är att eleverna ska befästa 

kopplingen mellan grafem och fonem. De får bl.a. öva ljudanalys, spåra bokstavens 

form och hitta den gömd bland andra bokstäver. Pedagogerna får själva bestämma i 

vilkenordning eleverna ska jobba med bokstäverna även om det finns en 

rekomendation i lärarhandledningen.  

- Bokstavsloggen (Majema) 

Eleverna får öva att skriva bokstäver och göra ljudanalys. De får skriva egna ord och 

meningar. Det finns övningar med rim, korsord, ordbilder, ordkunskap och alfabetet. 

- Bornholmsmodellen (Natur & Kultur) 

Material som är framtaget för att öva upp elevernas fonologiska medvetenhet genom 

lekar. 

Läromedel som utgår från helordsmetoden 

- kiwimaterial (Sanoma Utbildning tid. Bonnier utbildning) 

Materialet består av storbok som används vid gemensam läsning, småböcker för 

vägledd läsning, kapitelböcker med tillhörande skrivkort med frågor och Kiwi ABC-

bok för bokstavsträning. Den gemensamma läsningen genomförs i helklass och börjar 

med en bildpromenad i storboken innan pedagogen läser texten. Den vägledda 

läsningen genomförs i grupper, där eleverna ligger på ungefär samma nivå i sin 

läsning, tillsammans med pedagogen. 
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Ämnesintegrerat 

- Språk- och mattelekar med Mamma Mu (Natur & Kultur) 

Språk- och matematikförberedande material.  

Språklära 

- Glad svenska (Natur & kultur) 

I serien ingår huvudböcker och övningsböcker från årskurs 1-3. Genom böckerna får 

eleverna goda baskunskaper i svenska och då sörskilt i stavning. 

- Språkgodis (Gleerups) 

I serien ingår böcker där eleverna tränar stavning, grammatik och läsförståelse från 

årskurs 1-6. 

 

Läsförståelse 

- Vad var det jag läste? (Gleerups) 

En mängd olika texter och övningar i läsförståelse. 

- Ärtan, pärtan… (Liber) 

Enkla övningar i läsförståelse för nybörjarläsaren. 

- Äppel, päppel… (Liber) 

Serien innehåller faktatexter, tidningsartiklar, korsord, meddelanden, ord och uttryck 

m.m.  

- Uggleboken (Gleerups) 

Finns i 7 olika varianter och tränar läsning och skrivning på ett enkelt varierat sätt. I 

serien finns också 2 böcker som tränar ordkunskap. 

- Läsförståelse blå, gul och röd (Studentlitteratur tid. Adastra) 

Eleverna får läsa texter inom olika genrer. Uppgifterna ger eleverna träning i att söka 

information som står klart och tydligt i texten eller visas i en illustration, dra slutsatser 

utifrån olika ledtrådar i texten eller utifrån sina egna erfarenheter, samt att reflektera 

över ords betydelse. 

Fri skrivning 
- Gröna Skrivarskolan (Studentlitteratur tid. Adastra) 

Med Gröna skrivarskolan får eleverna bekanta sig med en mängd olika genrer. De får 
se exempel och öva sig på att skriva själva. Det finns också olika diskussionsuppgifter 
där man kan samtala om bl.a. syftet med de olika genrerna. 
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Datorprogram 
 
Lexia -  Ett program med flera möjligheter att träna stavning på olika nivå och 

läsförståelse. 
 http://www.lexia.nu/lexia.html 
 
Provia -  Testprogram som ger anvisningar till vilka övningar eleven kan öva i Lexia. 
 http://www.logopedkonsult.se/provia/provia.asp 
 
Läs 1 & 2 -   Läs 1 innehåller övningar som ska hjälpa eleven att koppla samman grafem och  
 fonem. Läs 2 tränar läsförståelse och klockan. 
 http://www.lasprogram.se/ 
 
Sebran -  Innehåller både läsövningar och matematik övningar.  
 http://www.wartoft.nu/program/sebran/ 
 
ClaroRead - Program för talsyntes. 
       http://www.svensktalteknologi.se/ 
 
ViTal -  Program för talsyntes. 
 http://www.frolundadata.se/index.cgi?cmd=Shop&cat=6&ucat=440&prod=138 
 
 
Från ord till ord 
 Talande korsord med olika svårighetsgrader. 
 http://www.allemansdata.se/otillo.htm   


