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Abstract 
The purpose of the study was to examine how the pedagogues in the compulsory school teach 

the children in reading and writing and how they work with the students to provide that 

difficulties in reading and writing occurred. In the study six pedagogues in a compulsory 

school are interviewed.  

The study shows that the pedagogues adapt their teaching depending on the children’s 

condition and needs, and that learning methods and different materials adjusts to every single 

child’s level. Rhyme, jingle, song and communication or dialogue between teacher and the 

student is used to increase children’s comprehension due to the language. In order to discover 

and preventive reading and writing difficulties occurs is different tests used. These tests 

investigate the student awareness of the spoken language and how to understand a words 

phoneme. The pedagogue is gaining insight into the student knowledge and how to precede 

future teaching. The environment has influence in a child’s future learning of reading and 

writing but also books being available to a child and that the atmosphere is enjoy full. 
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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna i grundskolans tidigare år arbetar med 

läs- och skrivinlärningen i sin undervisning och hur de arbetar med eleverna för att förhindra 

att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Studien bygger på intervjuer med 6 pedagoger vilka alla 

arbetar i grundskolans tidigare år.  

 

Undersökningen visar att pedagogerna anpassar sin undervisning efter varje enskild elevs 

förutsättningar och behov, och att metoder och olika material anpassas efter den enskilda 

eleven. Rim, ramsor, sånger och kommunikation eller dialog mellan läraren och eleven 

används för att öka elevernas språkförståelse. För att upptäcka och förebygga att läs- och 

skrivsvårigheter uppstår användes olika tester som undersöker elevernas språkliga 

medvetenhet och fonologi. Testerna ger pedagogerna insyn i vad eleven kan och hur de ska gå 

vidare i sin undervisning. Miljön har en stor inverkan på elevernas framtida läs- och 

skrivinlärning, genom att böcker finns tillgängliga för eleverna och att atmosfären är lustfylld. 
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1. Inledning 
Jag vill studera läs- och skrivsvårigheter med inriktning på när barnen ska lära sig läsa och 

skriva. Vilken problematik kan då uppstår och vad är det som sker. Hur kan/ska 

undervisningen se ut för att tillgodose allas behov och vilken roll/betydelse har jag som 

pedagog. Jag vill studera detta ämne mer ingående eftersom läs- och skrivinlärningen och de 

svårigheter som kan uppkomma har varit som en röd tråd genom hela utbildningen och jag 

har ännu inte fått någon riktig kläm på ämnet. Jag vet vad läs- och skrivsvårigheter är och vad 

det kan innebära. Det jag har fått höra både från föreläsningar och på den 

verksamhetsförlagda delen av utbildningen (vfu: n) är hur viktigt det är att se till individen 

och att anpassa undervisningen efter varje enskild elev, så kallat individanpassad 

undervisning. Det jag fortfarande inte vet är hur jag som lärare kan förebygga och arbeta med 

elever som har svårigheter med läsningen och skrivningen. Hur vet jag vilken metod som 

passar vilken elev och vilka metoder finns det som kan vara bra vid läs- och skrivinlärningen, 

men också då det uppstår problem? Jag vill gå in djupare än vad jag hittills har gjort för att 

kunna skapa mig en bra bild av hur jag i min framtida pedagogroll kan jobba på bästa sätt 

med läs- och skrivundervisningen. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att beskriva hur pedagoger i grundskolans tidigare år kan 

arbeta med läs- och skrivinlärningen i sin undervisning, och hur de kan arbeta för att förhindra 

att läs- och skrivsvårigheter uppstår.  
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2. Litteraturgenomgång 
I min litteraturgenomgång kommer jag att ta upp om hur barn lär sig läsa och skriva samt de 

svårigheter som eleverna kan komma att stöta ihop med, hur undervisningen kan se ut och hur 

läraren på bästa sätt kan förebygger att läs- och skrivsvårigheter uppstår.     

 

2.1 Att lära sig läsa och skriva 
I Sverige har vi alfabetiskt skriftsystem som är baserat på bokstäver som kan kombineras till 

större enheter som ord, fraser, satser, meningar och texter. Tecknen i skriftsystemet har sin 

motsvarighet i talet. Vilket betyder att bokstäverna i det alfabetiska skriftsystemet pekar ut 

språkljud i talet, detta kallas fonem inom språkvetenskapen. Att man är fonologisk medveten 

innebär att man kan förstå att talet kan ses som bestående av mindre delar; fonem. Här har 

forskning visat att de barn som är fonologiskt medvetna också har en mycket god prognos för 

att lära sig hur skrivtecknen används i läsande och skrivande. Det finns däremot olika åsikter 

inom forskningen om huruvida läs- och skrivinlärningen förutsätter fonologisk medvetenhet, 

eller om det förhåller sig tvärtom. Den i dag vanligaste ståndpunkten inom forskningen är att 

den fonologiska medvetenheten utvecklas samtidigt med läs- och skrivinlärningen, och att 

dessa båda processer sker i samspel med varandra (Liberg, 2007). 

 

Nielsen (2005) skriver att det är många forskare som idag påpekar vikten av att barnet 

tillägnar sig språklig medvetenhet och då både avseende fonologi, morfologi, syntax, 

semantik och pragmatik.1 Barn behöver idag inom västerländskt skriftspråklig kultur bland 

annat förstå och lära sig hantera den alfabetiska koden, vilket innebär att bokstavstecknen 

motsvaras av språkljud, och det latinska alfabetet. Barnen måste även upptäcka de olika 

språkljuden, dessa ljud som ingen mening har i sig själva. De måste även lära sig att lyssna 

efter de olika språkljuden och lära sig bokstävernas form och ljud, liksom i vilken riktning 

man läser och skriver, för att konstruera ord av ljuden och så skapa mening. De behöver även 

förstå och behärska olika konventioner, vilka i det skrivna språket ersätter det talade språkets 

tonfall och pausering, för att kunna utveckla sitt läsande och skrivande. Barnen behöver även 

kunna förhålla sig till den andres perspektiv i sitt skrivande, vilket innebär att man skriver så 

att en person, som befinner sig i en annan situation och inte har samma förförståelse, ändå kan 

förstå det skrivna.  

                                                 
1 Fonologi avser språkljud och morfologi hur ord bildas (som ändelser och sammansatta ord). Syntax menas 
meningsbyggnad och uttryckssätt, semantik står för språkets betydelse och pragmatik för kunskap om hur man 
uttrycker sig i olika situationer (Nielsen, 2005).   



 - 3 - 3

 

Beroende på barnens sociala och kulturella bakgrund kan deras möte med läsandet och 

skrivandet variera. En del barn ingår redan innan de har fyllt ett år i läsaktiviteter, medan för 

andra är det först när de kommer till skolan som det på allvar möter det skrivna ordet. Innan 

man börjar skolan läggs mycket av grunden för framtida läs- och skrivvanor. Barns läs- och 

skrivutveckling grundläggs på många olika sätt. Här är en viktig förutsättning att barnen får 

möta den skriftspråkliga kulturen med dess specifika kulturella redskap som skriften, 

skriftspråkets genrer samt de rent fysiska artefakterna så som böcker, skrivpapper och penna. 

Genom dessa möten skapar de sig en förståelse för varför man läser och skriver samtidigt som 

de ser glädjen med att kunna läsa och skriva. Genom att möta vuxna läsare och skrivare eller 

jämnåriga och äldre kamrater som har hunnit göra fler skriftspråkliga erfarenheter, kan barn få 

positiva förebilder för sitt eget läsande och skrivande. Barn har oftast påbörjat sin 

skriftspråksutveckling långt innan de börjar skolan, eftersom vi lever i ett samhälle där 

skriftspråket intar en framträdande plats i vår vardag. Barn blir alltmer kompetenta 

skriftspråksanvändare genom att de upptäcker olika aspekter av skriftspråklighet och prövar 

sina upptäckter kreativt i lek och samtal. Den begynnande läsningen och skrivningen går hand 

i hand och stödjer varandra (Nielsen, 2005; Liberg, 2007).  

 

Att utvidga sin värld och bemästra den på ett nytt sätt är att lära sig läsa och skriva. Den som 

just håller på att erövra läsandet och skrivandets konst måste förstå att språket inte bara 

förmedlar utan även har en form som man måste komma underfund med och lära sig använda 

(Nielsen, 2005). Att lära sig använda skriften innebär att lära sig känna igen skrivna ord och 

ordens beståndsdelar, bokstäverna, och hur de är kopplade till talet, men det är även en 

förutsättning för läsningen att man kan förstå kopplingen mellan ljud och tecken (bokstäver) 

(Liberg, 2007; Frykholm, 2007). Liberg (2007) skriver att när man lär sig läsa och skriva 

innebär det att man lär sig delta i språkliga aktiviteter som inte alltid liknar det talspråkliga 

aktiviteter som man är van vid från tidigare. Nielsen (2005) beskriver det som en ny form av 

kommunikation som man tillägnar sig när man lär sig läsa och skriva. Barnen ställs inför en 

ny situation när de möter vår alfabetiskt kodade text, jämfört med det de sedan födseln har 

varit inbegripet i. De har sedan födseln varit inkluderat i ett kroppsligt samspel med sin 

omgivning, som redan länge har talat, lyssnat och förstått mutlig kommunikation, och som 

har ”läst” bilder och direkt uppfattat deras budskap. Vi har när vi har lärt oss läsa alltså 

förstått bokstävernas betydelse och vi har ett nytt sätt att utfråga texten.  

 



 - 4 - 4

Nielsen (2005) redogör för olika sätt att beskriva barns upptäckande och utforskande av det 

skrivna språket, där hon delar in det i olika stadier. Nielsen påpekar att alla barn inte följer ett 

specifikt mönster och att det inte det hon vill ha fram av sin samanställning, men vi kan 

emellertid få hjälp av sådana beskrivningar genom att se och förstå enskilda barns handlingar. 

Hon beskriver att när barn upptäcker läsning börjar det först som låtsasläsning, då barnet i 

rollekar visar hur han/hon uppfattar att man gör när man läser. Sedan går de vidare till 

bildläsning, då barnet läser bilderböcker genom att berätta vad som händer på bilderna, det är 

då bilderna som bär innehållet inte texterna. Många barn har även en period då de är 

fenomenala utantilläsare och då har de upptäckt att boken som de läser har ett givet innehåll 

som inte ändras från lästillfälle till lästillfälle. När sedan barnen börjar upptäcka orden ser de 

dem först som bilder, de känner då igen vanliga ord som deras namn, mamma, pappa och 

andra ord som är vardagliga förekommande, men detaljerna och läsriktningen är ännu inte 

viktig. Barnen upptäcker så småningom bokstävernas betydelse och det är oftast i samband 

med att de lär sig skriva, de börjar då ljudningsläsa och kan då läsa nya och obekanta ord.  

Även Fylking (2003) beskriver att läsningen går igenom olika stadier som hon kallar 

utvecklingsstadier och de är Pseudoläsning (låtsasläsning), logografisk läsning (läser 

ordbilder), fonologisk läsning (ljudning) och ortografisk läsning. Det är det olika stadier som 

barn går igenom när de ska lära sig läsa. Hon beskriver de olika stadierna genom att börja 

med Pseudoläsning som, enligt Fylking, innebär att barnen låtsasläser och härmar de sagor 

som de har fått berättade för sig och de böcker som de har hört. Logografisk läsning innebär 

att barnen läser orden som bilder, de känner igen det egna namnet men det har ännu inte 

förstått den alfabetiska principen. När barnet är på väg att upptäcka den alfabetiska koden, 

sambandet mellan ljud och bokstavssymbol har de kommit till stadiet Fonologisk läsning. Här 

börjar det ljuda sig igenom nya ord de möter mer och mer. Det sista stadiet är ortografisk 

läsning där de lär sig känna igen bokstavssekvenser, exempelvis ändelser och böjningar, som 

helheter och de vet även hur de används i olika ord.   

 

Nielsen (2005) beskriver att när barn lär sig skriva kan man se hur de går fram och tillbaka 

mellan görande, vetande och förståelse. Det här tydliggörs enligt Nielsen i Hagtvets förslag 

till skrivutvecklingsschema. Hennes första steg som hon beskriver är härmande klotter, där 

det är själva aktiviteten som är i fokus. Nästa steg kallar hon för lekskrivning, vilket innebär 

att barnet har insett att krumelurerna, bokstäverna, har en bestämd innebörd. Barn har 

upptäckt att bokstäver har en given form när de börjar rita/skriva konventionella bokstäver i 

rad, de strävar därefter att lära sig bokstäverna och skriva som de har uppfattat att man ska. 
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Talat språk som ritas innebär att barnet har upptäckt sambandet mellan att tala och skriva 

eller rita, för det som sägs med munnen kan också fästas på papper med handens hjälp. När 

barn håller på att utforska den alfabetiska principen och skrivriktningen kallas upptäckande 

skrivning. När barnen har nått fram till konventionell skrivning innebär det att de har förstått 

den alfabetiska koden och då även om de inte alltid stavar rätt.  

 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter  
Fylking (2003) skriver att läsförmåga innefattar såväl avkodning som förståelse av text, och 

när man har läs- och skrivsvårigheter har man specifika svårigheter med just avkodningen. 

Barn med läs- och skrivsvårigheter har svårt att utveckla ett effektivt och automatiskt 

igenkännande av först bokstav – ljud och sedan identifieringen av orden, vilket innebär att 

dessa barn har stora svårigheter att uppnå automatisk ordavkodning vid läsning. Det 

grundläggande problemet vid läs- och skrivsvårigheter är, enligt Fylking, bristande fonologisk 

förmåga, bristande språklig förmåga, litet ordförråd och bristande bokstavskunskap.  

 

Även Myrberg (2007) beskriver bristen på fonologisk medvetenhet som ett tecken på läs- och 

skrivsvårigheter, men att det även finns elever som har goda förutsättningar när det gäller 

fonologisk förmåga och som ändå får läs- och skrivsvårigheter. Här handlar det om något som 

man inom forskningen kallar ortografisk ordavkodningsförmåga, vilket innebär att från att 

inte ha visat något problem med det första läsinlärningsstadiet kommer problemet i stället 

genom att de snabbt når en platå där såväl avkodningsförmågan som läsförståelsen avstannar.  

Detta påverkar läsinlärningsförloppen oberoende av den fonologiska förmågan och som i 

väsentlig utsträckning är erfarenhetsbaserad.  

 

Stadler (1998) skriver att det kan bero på många olika orsaker till att läs- och skrivsvårigheter 

uppstår, men att några av de vanligaste är fonologiska svårigheter, brister i avkodningen och 

att undervisningssättet inte passar elevens inlärningsförmåga. När barnen upplever att de 

misslyckas i samband med läs- och skrivinlärningen kan det hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter uppstå ett känslomässigt låst läge som blockerar för inlärningen, de kan inte 

koncentrera sig och kommer inte ihåg vad läraren sagt och lär sig därför inte heller. Lindell 

(1996) skriver att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är handikappsklassat sedan 1991.    
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2.2.1 Undervisningens betydelse för att förebygga läs- och skrivsvårigheter 
Liberg (2007) skriver att det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns läsande och 

skrivande ska utvecklas är sannolikt att läsa och skriva tillsammans och att samtala kring det 

som man läser och skriver. Samtalets betydelse nämner även Hoien & Lundberg (1990) när 

de beskriver varför samtalet bör har en central roll i läsundervisningen. I dialog kan 

bakgrundskunskap byggas upp, ord förklaras, scheman aktualiseras och uppbyggnad av texter 

diskuteras. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2002) tycker att ett av de viktigaste 

tillfällen man har vid inlärningen är den vuxnes dialog och samtal med barnen då man skriver 

och läser. I dessa situationer kan barnen lära sig att ställa relevanta frågor, problematisera den 

skriftspråkliga världen och även bli medvetna om viktiga aspekter i världen. Läroplanen 

(Lpo94) tar upp betydelsen av att varje elev får utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga genom att samtala, läsa och skriva 

(Utbildningsdepartementet, 2004).  

 

Liberg (2007) skriver att goda stödstrukturer och ett bra för- och efterarbete kan underlätta 

läsandet och skrivandet för eleverna när de upplever att texterna är svårare. När det gäller att 

förbereda sig inför läsandet och skrivandet av en text finns det många olika sätt att använda 

sig av och några av dem är samtal, informellt samtal, bildskapande och dramatiserande. Ett 

annat alternativ som kan underlätta läsandet och skrivandet är att använda sig av bilder och 

informativa illustrationer eftersom det kan göra en text mer levande. Att samtala runt texter 

utgör genomgående ett viktigt stöd och är en avgörande länk mellan tidigare erfarenheter i 

talspråket och de nya erfarenheterna i mötet med skriftspråket. Det som är viktigt när man 

samtalar runt texter är att de knyts till barnens erfarenhetsvärld samtidigt som det är väsentligt 

att samtalet utmanar till nya sätt att tänka och att det ger underlag för att skapar nya 

erfarenheter och kunskaper. När barn lär sig, skapar och konstruerar de sina kunskaper utifrån 

tidigare erfarenheter och insikter (Dahlgren mfl, 2002). 

 

Det som kännetecknar en pedagogik som förebygger att läs- och skrivsvårigheter uppkommer 

är att undervisningen har tydlig struktur och är systematisk, och att tala, läsa och skriva 

ömsesidigt stöder varandra och utvecklas tillsammans (Nielsen, 2005). Stor vikt läggs vid 

meningsfullhet och samanhang, god självbild och motivation, och då inte bara vid det första 

läs- och skrivlärandet utan genom hela skoltiden. Att använda sig av naturliga tillfällen för att 

kommunicera i tal och skrift skapar goda läs- och skrivmiljöer. Det är viktigt att upptäcka och 

förebygga med olika undervisningsinsatser som är anpassade till de barn som har svårigheter 
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på ett tidigt stadium. Eftersom den som har svårt med att lära sig läsa och skriva hellre väljer 

att gör andra saker än att just läsa och skriva och därmed undviker de läsningen och 

skrivningen. Om man inte får hjälp med att komma över svårigheterna hamnar man lätt i en 

ond cirkel där de dåliga prestationerna medför att självförtroendet sviker, lärandet sker 

långsamt och mödosamt samtidigt som läs- och skrivlusten inte infinner sig. Liberg (2007) å 

sin sida betonar vikten på att det inte räcker med att barnen bara får möta de skriftspråklika 

världarna, utan det som är viktigare är hur mötena ser ut och vilken kvalitet de har.  

 

Liberg (2007) skriver att det under många år har pågått en intensiv debatt om hur barn lär sig 

läsa och skriva. Den fråga som har varit i fokus har varit om läs- och skrivinlärning bäst sker 

via ”ljudmetod” eller ”helordsmetod”. De senaste 30 årens forskning inom områdena ”early 

litteracy” och ”språklig medvetenhet” har lett till en ökad samsyn i dessa frågor. Det handlar 

om både och, inte om ett antingen eller. Liberg (ibid.) refererar till Haas Dyson där hon 

ingående har studerat barns tidiga skrivande. Här beskrivs betydelsen av att barn får ta med de 

texter som de känner från sin vardag in i förskole- och skolarbetet. Dessa texter utgör en 

stödjande bakgrund till de texter de ska skapa i skolan. Vidare beskriver Liberg vikten av att 

barn också kan ta ett eget initiativ och inte bara delta i läs- och skrivaktiviteter där vuxna är 

involverade. Detta får de möjlighet att göra i miljöer där olika typer av skrivmaterial, böcker 

och besök till bibliotek är vanliga inslag i verksamheten. Nielsen (2005) beskriver att en god 

lärandemiljö är en där det finns riktligt med varierande läsestoff tillgängligt i klassrummet, 

många tillfällen till lustläsning men också till färdighetsträning. Där man arbetar 

processorienterat med skrivning samt återkommande uppföljning av elevernas läsning och 

skrivning genom kartläggning eller portfolio, där eleverna själva är delaktiga. Samma element 

bör finnas med i undervisningen för de lässvaga som för dem med god läsfärdighet, men då 

med mer tydlig träning av fonologiska och ordavkodningsfärdigheter för de lässvaga. Fylking 

(2003) tar upp att man bör fokusera alla insatser under skolår ett på att uppnå automatisk 

ordavkodning, eftersom det är den avgörande faktorn för att förhindra uppkomsten av en ond 

cirkel. Detta gör man genom rätt anpassade språklekar, bokstavsträning och massor med 

läsning varje dag som är anpassat för det enskilda barnets behov. Antal barn med läs- och 

skrivsvårigheter beror på vad man gör från början menar Fylking (ibid.).  

 

Frykholm (2007) skriver att det finns många sätt att lära sig läsa. En av utgångspunkterna är 

helheten, texten, där läraren och eleverna tillsammans bryter ner denna i betydelsebärande 

enheter (meningar och ord) och till språkljud (analytisk metod). Fylking (2003) beskriver ”en 
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till en” – pedagogiken som handlar om att man bör erbjuda individualiserat stöd istället för att 

sänka kraven för elever med läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen eller läraren jobbar 

tillsammans med den lässvaga eleven, medan klassen i övrigt är sysselsatt med planerade 

läsuppgifter. Dahlgren mfl (2002) betonar vikten av att utveckla barns grundläggande begrepp 

genom att tematisera i vardagen och att utnyttja konkreta situationer och handlingar. Leken är 

ett sätt att utveckla sin omvärldsförståelse och närma inlärning till utveckling både för yngre 

och äldre barn.  

 

2.3 Metoder 
Helordsmetod (analytisk) startar med det hela ordet och utifrån det valda ordet sker analysen. 

Här utgår man ifrån ord som har fascinerat det enskilda barnet, de är så kallade ”laddade” ord 

såsom namn, leksaker eller djur. Sedan skriver man ner orden på ordkort som barnet sparar i 

sin ordlåda (Fylking, 2003).   

 

Ljudmetod (syntetisk). Här börjar man med två ljud (ej bokstäver), en konsonant och en vokal, 

och bygger sedan på med ljud för ljud tills hela alfabetet är klart. Man arbetar med alla 

sinnena: ljudar, klipper, målar, letar efter former, följer formen i sandpapper, letar efter bilder 

som börjar på ljudet och ritar formen först och skriver den sen. Det som är viktigast är att 

varje barn får tillräckligt lång tid på sig, därför att bokstavssymbol och ljud riktigt ska få tid 

att fastna (Fylking, 2003). 

 

LTG – metoden (analytisk) vilket betyder läsning på talets grund (Norberg, 2003). Man startar 

med hela ordet och utifrån det valda ordet sker därefter analysen. Innebörden här är den 

gemensamma text som barn och lärare har utformat tillsammans. Läraren skriver ner 

meningar som barnen hittar på och efter det gör de tillsammans en ljudanalys av något enkelt 

ord till att börja med (Fylking, 2003).    

 

Wittingmetoden (syntetisk) har utvecklats av Maja Witting och är sedan 1970-talet en metod 

för att arbete med läsning och skrivning. Materialet är både strukturerat och 

kreativitetsfrämjande, där två arbetsmoment avlyssningsskrivning och fritt associerande 

samverkar tillsammans. Avlyssningsskrivning är för symbolfunktionsarbetet och fritt 

associerande är för arbete med förståelse/innehållsskapandet, och dessa två momenten ingår 

alltid i arbetet fast inte samtidigt utan parallellt med varandra. De vanligaste 
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tillämpningsområdena är nyinlärning som är läs- och skrivinlärning för nybörjare, 

vidareutveckling och förstärkning som är fortsatt arbete efter läs- och skrivinlärningen, 

svenska som nytt språk att lära sig läsa och skriva här är det läs- och skrivinlärning för elever 

med annat modersmål än svenska samt ominlärning för att arbeta bort läs- och 

skrivsvårigheter (Wittingföreningen, 2007). 

 

Bornholmsmodellen är från början ett projekt från Danmark med syftet att visa hur ett 

förebyggande program kan ge effekt på den första läsinlärningen (Frost, 2007). Det är ett 

program som är systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat för att stimulera och utveckla 

barns språkliga medvetenhet före läsinlärningen (Häggström, 2007). Här använder man sig av 

språklekar som är indelat i fem olika kategorier:  

1) Lyssna på ljud 

2) Ord och meningar 

3) Första och sista ljudet i ord 

4) Fonemens värld 

5) Bokstävernas värld. 

 

Pilen är en relativ ny metod i svenska för grundskolans 1-9. Materialet som hör till metoden 

är avsett för elever som redan har ”knäckt den alfabetiska koden” och det bygger på en 

systematisk metodik. Metoden kan användas i både klass- och specialundervisningen. 

Materialet har många inslag för att tilltala eleven som exempelvis bild, färg, musik och fantasi. 

Grundidéerna bakom metoden och dess material är att eleverna ska:  

• få utveckla sin språkliga medvetenhet  

• möta endast ett nytt moment i taget i sin egen takt 

• arbeta konkret och varierat där de använder flera sinnen 

• uppleva arbetsglädje 

• påverka sin inlärning genom val av innehåll och arbetssätt 

• utveckla sin förmåga att samarbeta 

• stärka sin självkänsla genom att lyckas  

Undervisningen utgår från elevens behov, där de får arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå, 

där målet är att öka elevernas självkänsla. Metoden är indelad i 6 olika moment som är 

ordkunskap, stavning, ordbildning, läsförståelse, språklära och meningsbyggnad. Materialet är 
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även indelat i tre olika svårighetsgrader som är: 1) grundkurs, 2) flera övningar på grundkurs 

och 3) nya utmaningar (Rodhe – Wallström, 2007).  

 

Whole Language (analytisk) kommer från Nya Zeeland och har utvecklats av Marie Clay 

under 1970-talet. Whole Language menar att det ska löna sig att läsa. Här utgår man från 

barnen och innehållet ska intressera barnen samtidigt som undervisningen måste vara givande 

för barnen. De menar att läsande och skrivande inte kan skiljas åt, att olika typer av texter 

utvecklar. Metoden kombinerar olika tillvägagångssätt, där verktyg är viktigt i all inlärning. 

Bedömningen av skrivutvecklingen ingår som en del av undervisningen. Det är viktigt med en 

bra nybörjarundervisning där läsande och skrivande kan blomstra i en positiv och stöttande 

miljö (Föreläsning i SVAT10 delkurs 2, den 11/5-2007). I Whole Language finns ett program 

som heter Reading Recovery som är till för att förebygga och tidigt fånga upp barn med läs- 

och skrivsvårigheter. Kiwi – materialet är ett svenskt material med ursprung från Nya Zeeland 

som bygger på storböcker och småböcker (Elmgren & Sjögren, 2006). 

  

2.4 Lärarens roll och betydelse 
En viktig del av det pedagogiska arbetet handlar om att hjälpa och vägleda eleverna till en 

positiv självbild, bättre självförtroende när det gäller inlärningsförmåga och tänkande samt ge 

en större lust att läsa (Nielsen, 2005; Taube, 2004). Det här trycker även Läroplanen (Lpo94) 

på och menar att läraren ska både stärka elevens tillit till den egna förmågan och elevernas 

vilja att lära sig (Utbildningsdepartementet, 2004). Dahlgren mfl (2002) menar att 

pedagogerna även ska fungera som handledare där deras utgångspunkt ska vara barnens värld. 

Genom samspel med en kunnig och engagerad pedagog som möter barnet på dess nivå lär 

barnet sig ett sätt att förhålla sig till kunskap och vetande. Barn lär sig även av varandra och, 

enligt Dahlgren mfl, kan pedagogen använda sig av detta och ha det som innehåll i 

verksamheten.  

 

Läraren bör ha bred metodkompetens och god teoretisk förståelse. Det är lärarnas kompetens 

som är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevernas resultat och då är det viktigt med 

erfarna och välutbildade lärare (Nielsen, 2005; Lundmark, 2006). Sin kompetens som 

pedagog har man, enligt Lundmark, förvärvat genom yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning 

och ämnesutbildning. Forskning om lärarna som är erkänt framgångsrika i att hjälpa barn att 

lära sig läsa och skriva har visat att de bland annat använder sig av barn och ungdomsböcker, 
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talböcker och tidningar i sin undervisning. Lärarna undervisar i helklass men med ”en till en” 

–pedagogik till elever med svårigheter. De undervisar i förståelseinriktade lässtrategier, lär ut 

kritisk läsning och låter eleverna skriva på samma tema som det lästa (Norberg, 2003). Enligt 

Lundmark (2006) kännetecknas en effektiv lärares undervisning av att de bland annat 

anpassar sin undervisning så att den passar olika elevers behov. De har tillgång till en bred 

repertoar av undervisningsmetoder, skapar motivation genom att tala till elevernas nyfikenhet 

och intresse samt strukturera materialet. Barn har olika behov av att lära sig läsa och skriva, 

en del vill lära sig omedelbart medan andra vill ta det lugnare och tycker att det finns 

viktigare saker än att läsa och skriva. Barn har även olika inlärningsstrategier, de lär sig på 

olika sätt och behöver därmed olika slags stöd för sin inlärning och detta är viktigt att ha i 

åtanke och att möta på ett bra sätt som pedagog (Dahlgren mfl, 2002). I Läroplanen (Lpo94) 

står det att läraren ska utgå från varje enskild individs förutsättningar, behov och tänkande 

(Utbildningsdepartementet, 2004).   

 

2.5 Preciserade frågeställningar  
1. Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärningen i sin undervisning?  

2. Vilka strategier har pedagoger för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 
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3. Metodbeskrivning 
Jag har valt att använda mig av intervju där frågorna är halvstrukturerade, eftersom jag vill få 

fram hur pedagoger förebygger läs- och skrivsvårigheter och vilka strategier de använder sig 

av. Med halvstrukturerad intervjuform kan jag använda mig av större och mer temainriktade 

frågor där jag kan komma med följdfrågor för att fördjupa förståelsen för respondenternas 

svar. En halvstrukturerad intervju ger både den intervjuade och mig större frihet i vårt samtal, 

där jag har möjlighet att ändra frågornas formulering och ordningsföljd under intervjuns gång. 

Det ger mig en mer öppen intervjugång där jag inte är fast i ett mönster som jag måste följa 

till punkt och pricka, utan kan utgå från hur den enskilda intervjun utvecklas. Kvale (1997) 

beskriver att den halvstrukturerade intervjun omfattar en rad teman och förslag till relevanta 

frågor, men att det finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om detta krävs för att följa upp svaren eller berättelserna från den intervjuade.  

Genom att intervjua olika pedagoger tror jag att jag får en bred och informativ bild av hur jag 

själv kan arbeta i framtiden med elevers läs och skrivinlärning samt dess svårigheter. Med en 

intervju kan intervjuaren med hjälp av sina frågor få tillträde till en intervjuads medvetande 

och genom detta skaffa sig en bild av dennes upplevelser och erfaranden. (Stensmo, 2002).  

 

3.1 Frågeguidens utformning 
Efter att ha läst litteratur i ämnet och arbetat fram syfte och frågeställning var det utifrån dessa 

delar som jag utgick ifrån när jag skulle skriva ner olika frågor till mina intervjuer. Jag 

bestämde mig för att ha samma frågeområden till alla utom förskolepedagogerna, detta utifrån 

min föreställning om att förskolan och skolan skiljer sig åt när det gäller undervisning och 

innehåll. Mina frågeställningar grundar sig på vad jag har läst och lärt mig om läs- och 

skrivinlärningens hinder och möjligheter, men även det som fortfarande är oklart och som jag 

vill fördjupa mig i. Jag vill med mina frågor konkretisera hur pedagogerna arbetar med 

läsning och skrivning och om metoderna verkar vara till hjälp för eleverna. Detta för att kunna 

bilda mig en egen uppfattning om min egen undervisning. Genom att tolka de svar jag får, kan 

jag utifrån detta se mönster som tilltalar eller förkastas av mig samtidigt som jag hämtar 

inspiration i deras arbetssätt och engagemang. Jag har även ställt frågor av en mer personlig 

karaktär, där deras utbildning och år inom yrket diskuterats, för att se samband och skillnad 

mellan yrkeserfarenhet och inlärning. Den intervjuguide som jag har använt mig av i denna 

studie finns som bilaga 1. 
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3.2 Urval 
Jag bestämde mig för att intervju 5 pedagoger från olika skolor och med olika erfarenheter. I 

slutänden blev det 6 pedagoger, då det vid sista intervjun när jag kom till den tänkta förskolan 

visade sig att två stycken av förskollärarna erbjöd sig att vara delaktiga i intervjun. Det är två 

förskollärare, en speciallärare, tre grundskollärare varav en jobbar som resurspedagog och de 

andra två jobbar nu i en tvåa och en förskoleklass. De är alla kvinnor och har jobbat länge 

inom skolans värld och de har utbildat sig under åren 1972-1989. Anledningen till att jag 

valde de här pedagogerna är för att jag på ett eller annat sätt har en relation till dem där jag 

har kommit i kontakt med deras arbete. Deras sätt att arbeta har väckt mitt intresse och gjort 

att jag har velat veta mer, både hur de tänker och hur de skapar en god inlärningsmiljö.  

 

3.3 Undersökningens genomförande 
Jag började med att kontakta dem via mail eller telefon, där jag frågade dem om de ville ställa 

upp på en intervju om läs- och skrivsvårigheter, jag förklarade att det var frivilligt att delta. 

Jag använde mig inte av ordet anonym men förklarade för dem att jag inte skulle använda 

deras namn, detta innebär för mig att de är anonyma. Därefter beskrev jag hur jag hade tänkt 

kring mitt arbete och om frågornas utformning och innehåll. Därefter frågande jag om de ville 

ha intervjufrågorna i förväg eller ej, tre av de sex tillfrågade pedagogerna ville detta.  

 

Efter klartecken från alla deltagare, visade det sig att en tog emot mig i sitt hem en helgdag, 

de övriga fem pedagogerna tog emot mig på sina respektive arbetsplatser. Vid varje 

intervjutillfälle rådde enskildhet och positivt bemötande, där de hade förberett sig oberoende 

av om de hade fått intervjufrågorna först eller ej. Jag hade i allmänna ordalag beskrivit för 

dem hur mina tankar inför intervjun var. Intervjulängden varierade från 30 minuter upp till två 

timmar. För mig var det viktigt att intervjun utformades som ett samtal, där jag ställde mina 

frågor och lät den intervjuade delge mig sina erfarenheter och tankar och utifrån detta ställde 

jag följdfrågor. De svar som jag fick antecknade jag ner för hand och efter intervjun renskrivs 

detta på datorn, för att sedan kunna sammanställas och bli till en helhet.     

 

3.4 Tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Det jag har gjort för att göra min undersökning tillförlitlig är att jag har intervjuat pedagoger 

som har erfarenheter och upplevelser av läs- och skrivinlärning samt de svårigheter som kan 

förekomma. Synen på läs- och skrivinlärningen och hur pedagogerna arbetar med de elever 
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som har svårigheter gäller bara för de pedagoger som jag har intervjuat, eftersom det är en 

liten undersökning. Det går därför inte att generalisera mitt resultat utifrån intervjuerna med 

andra pedagoger på andra platser och i andra skolor. Mitt syfte med detta arbete har inte varit 

att kunna uttala mig om hur pedagoger i allmänhet ser på läs- och skrivinlärning och dess 

hinder och möjlighet. Jag har istället velat ha en variation i bilden av deras läs- och 

skrivundervisning och har därför valt att intervjua pedagoger med olika arbetsuppgifter inom 

arbetet med barn i de yngre åldrarna. Stensmo (2002) skriver att en intervju ger svar på hur 

saker och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande men detta kan 

framträda på ett annat sätt för en annan person. Upplevelser och erfarenheter är subjektiva och 

personliga och de kan aldrig vara annat, och genom detta kan man inte säga att en viss 

upplevelse kan vara ”rätt” och en annan ”fel”.  

 

3.5 Bearbetning och analys 
Efter genomförda intervjuer bearbetades materialet genom att jag skrev rent och 

sammanställde de olika intervjuerna. Därefter jämfördes innehållet i texterna med varandra, 

och utifrån detta framträdde olika mönster som gjorde att jag kunde sammanföra texterna 

under olika rubriker. De olika rubrikerna är: metod och val av material, läs- och 

skrivundervisning i praktiken, upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter, 

dokumentation och föräldrakontakt.  
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4. Resultatredovisning 
I min resultatredovisning kommer jag att beskriva hur de pedagoger, som jag har intervjuat, 

arbetar med barns läs- och skrivinlärning samt hur de arbetar och förebygger läs- och 

skrivsvårigheter. Vilken metod de använder sig av och hur de tänker när de ska välja material 

till sin undervisning. Men även hur deras föräldrakontakt och dokumentation ser ut.  

 

4.1 Metod och val av material 
De intervjuade pedagogerna använder sig av ungefär samma metoder, de som nämns är 

Witting, Bornholm dit även Trullematerialet2 hör, Pilen, LTG, Whole Language med Kiwi-

böcker och ljudmetoden. Pedagogerna är eniga om att de inte är fast i just en metod som låter 

styra deras undervisning utan säger att de är flexibla. Om det är något i materialet som inte 

passar en elev så försöker de finna annat som kan stimulera och hjälpa eleven i sitt lärande. 

Här behöver det inte vara traditionellt skolmaterial utan det går även bra med vad naturen har 

att erbjuda samt böcker som barnen finner intressanta.  

 

En av lärarna säger att materialet hon arbetar med ska ge eleverna en utmaning och locka dem 

till att lära sig, det ska var lustfyllt. Materialet ska passa eleven och det är det som får lov att 

styra valet av material. En annan av lärarna säger att hon använder sig av bland annat 

Pilenmaterialet, men att hon kompletterar med annat material eftersom hon tycker att det fria 

skrivandet och läsförståelsen inte är tillräcklig i Pilen.  

 

Efter att ha arbetat med Wittings ominlärningsmodell och sett att den kan ge positiv resultat 

för elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig resurspedagogen av Witting – metoden i 

sitt arbete med barn som har svårigheter. Det hon tycker är bra med denna metod är att den 

lyfter det positiva i elevens arbete. Specialläraren har ljudmetoden som sin grund och brukar 

börja arbeta med den, men fungerar inte det så hittar hon en annan metod som 

förhoppningsvis passar eleven bättre. I förskolan använder de sig av Bornholm, genom att de 

arbetar med språket, där de bland annat använder sig av bilder och böcker.  

                                                 
2Det är ett svensk läromedel för läs- och skrivinlärning som har ett troll som är huvudpersonen. Eleverna tränar 
sin språkutveckling på ett lekfullt och strukturerat sätt genom att lära känna Trulle och hans värld (Gleerups 
Utbildning AB, 2007). 
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De intervjuade är eniga om att det är viktigt att se till det enskilda barnet och dess behov och 

att man som lärare bör kunna vara flexibel när det gäller att finna både material och olika 

metoder som kan passa alla elever. 

  

4.2 Läs- och skrivundervisning i praktiken 
De intervjuade beskriver undervisningen som individanpassad genom att den utgår från 

eleverna och deras behov. Eleverna har individuella scheman eller planer som de arbetar 

utifrån och materialet kan skilja sig från elev till elev beroende på deras förutsättningar. 

Takten är individuell utifrån att en del elever vill att det ska gå snabbt och har lätt för att ta till 

sig nya saker, medan andra behöver längre tid. Det handlar om att varje elev ska få en 

utmaning i materialet som de använder sig av, men samtidigt ska de känna att det är lustfyllt 

och kanske till och med roligt. Alla respondenter beskriver hur de försöker anpassa 

undervisningen efter alla elevers behov. De intervjuade definierar det som individanpassad 

undervisning. På förskolan arbetar de mycket praktiskt och är gärna ute i skogen vid olika 

tillfällen, då det är viktigt för dem att barnen får känna, se och uppleva. De intervjuade 

förskollärarna poängterar att de i sin verksamhet använder läroplanen som grund.  

 

En av lärarna säger att idag är det inte så mycket att stå framför tavlan och undervisa, utan 

barnen arbetar i sin egen takt med det de ska där hon finns till hands genom att guide dem. 

Undervisningen är mer flexibel och det är inte som förr att alla ska ta fram samma böcker och 

göra exakt samma sak, i alla fall inte där hon arbetar. En annan av lärarna säger att hon utgår 

från vad eleven kan och bygger sedan vidare på detta. Förutom att se till individen är gruppen 

viktig för henne, hon tror att barn lär av varandra och att de kan dra nytta av varandras 

kunskaper. Hon vill att undervisningen ska vara lustfylld och kravlös, då eleverna ännu är så 

små. Det viktigaste just nu är att behålla deras glädje och nyfikenhet över att lära sig. Hon ger 

dem feedback och tycker att det är viktigt att de får känna att de lyckas. Hon brukar ha 

genomgångar där de sitter i en ring, då ser alla varandra och får känna sig delaktiga samtidigt 

som hon får en mindre framträdande roll. Även förskollärarna tycker att det är viktigt att se 

barnens behov och att utgå från det i undervisningen. På förskolan är kommunikationen 

mellan barnen viktig, eftersom de har olika referensramar och genom det kan de lära av 

varandra. De försöker ta tillvara både barnens och pedagogernas kunskaper och erfarenheter, 

för att kunna erbjuda barnen en varierande undervisning.   
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Pedagogerna arbetar alla på ett eller annats sätt med veckans bokstav, då det dels handlar om 

att eleverna, beroende på ålder, ska få känna på bokstavens form, hur man skriver en bokstav, 

hur de låter (ljudning). En av lärarna arbetar med veckans bokstav bland annat genom att de 

lyssnar på ljudet och försöker klura ut om bokstavsljudet kommer i början – mitten – slutet. 

De letar även ord där veckans bokstav är med. Att leka in bokstäverna på olika vis använder 

sig en annan lärare av. Hon visar för eleverna hur man skriver bokstaven och tillsammans 

skriver de bokstaven i luften. Sedan får eleverna visa med sina kroppar bokstavens form. 

Tillsammans i gruppen går de igenom om bokstaven finns i någon av deras namn, här ljudar 

de för att försöka höra om så är fallet och om någon har bokstaven i sitt namn försöker de lista 

ut om bokstaven är i början, mitten eller slutet av namnet. De har även gått ut i skogen och 

byggt veckans bokstav med hjälp av det skogen har att erbjuda.  

 

Resurspedagogen som arbeta med barn som har svårigheter i bland annat läs och skriv, 

använder sig av Wittings ominlärningsmodell. Hon börjar med en analysdel, där hon 

undersöker vad eleverna kan. Därefter ställer hon frågor till eleverna som de skriver ner i en 

speciell bok som de har. Frågor som de får svara på är: vad är du bra på, vad du vill lära dig, 

mina kompisar, vad är roligast, den bästa maten och det svåraste jag vet. Hon jobbar sedan 

bland annat med vokaler och konsonanter i olika former och kombinationer. Specialläraren 

arbetar med ljudmetoden genom att separera ljud från bokstäver. Hon arbetar med vokalerna 

först och sedan konsonanterna. Hon låter barnen rita och måla ett hus och därefter dubblerar 

hon dem, så att det finns ett hus för varje bokstav. På husets dörr placeras en bokstav, eleven 

får knacka på denna dörr och då ljudar läraren bokstaven. På så vis ser eleverna både själva 

bokstaven visuellt, men får även höra dess ljud. Momenten i arbetet sker i långsam takt. På 

förskolan däremot använder de sig av namnlekar och din bokstav när de ska upptäcka 

bokstäver.  

 

4.3 Upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter 
Både specialläraren och resurspedagogen menar att ett kännetecken vid läs- och 

skrivsvårigheter kan vara att det finns läs- och skrivproblem i släkten. Typiska reaktioner hos 

ett barn med läs- och skrivsvårigheter är att det försöker att undvika läsning både tyst och 

högt, läser långsamt och tvekande där avkodningen tar all energi och innehållet går förlorat. 

Barnen har svårt att förstå det de själva läser men om samma text blir uppläst för dem skapas 
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förståelse. Barnen har svårt att lära in alfabetets bokstäver och årets månader i rätt ordning, de 

stavar fel och tappar bokstäver i slutet av ord och läser fel på ändelser. Det är också vanligt att 

de kastar om bokstävernas och stavelsernas ordning, läser fel på småord som exempelvis den 

– de och förväxlar b och d. Det kan finnas osäkerhet kring tid och datum. Läs- och 

skrivsvårigheter leder oftast till dåligt självförtroende och barnen blir trötta och får ont i 

huvudet eller i ögonen vid läsning.  

 

För att upptäcka att en elev har läs- och skrivsvårigheter använder sig de intervjuade 

pedagogerna av olika tester som är till för att ge läraren en insyn i vad eleven kan. De tester 

som pedagogerna i min studie använder sig av är SIH – testet, läsförståelsetest, Pilentest, 

ordlek, fonolek, lyssna på ord, läshastighetsprov, screeningtest och taltest från BVC. Dessa 

olika tester handlar om språklig medvetenhet, läsförståelse, ljud och ljudning, rim, långa/korta 

ord, begynnelse ljud och fonologi. Utifrån elevernas resultat arbetar pedagogerna vidare med 

eleven och följer upp testerna regelbundet. En av lärarna arbetar extra med de elever som har 

svårt för fonoleken, eftersom det har visat sig att de barn som inte behärskar fonoleken får 

svårare med läsinlärningen.  

 

Pedagogerna på förskolan arbetar extra medvetet med att uppmuntra och leka fram barnens 

starka sidor på lustfyllt sätt. Att inte tillsättavisa eller utsätta barnen genom att påpeka deras 

fel och brister vad gäller språkförsening anser de vara en viktig del i sin undervisning. Att 

upprepa det som barnen har svårt med genom sånger eller ramsor kan, enligt förskollärarna, 

hjälpa barnen i sin språkutveckling. Om inte deras arbetssätt fungerar tar de hjälp av 

talpedagog för att få stöttning och tips om hur de kan hjälpa barnet och hur de ska arbeta 

vidare. Två av de intervjuade pedagogerna arbetar med en till en när eleverna har svårigheter, 

vilket innebär att pedagogerna tillsammans med eleven, som har svårigheter, sätter sig ner och 

arbetar enskilt med denna elev. En av lärarna säger även att hon tar hjälp av specialpedagogen 

och specialläraren på skolan för att få råd om fortsatta insatser för eleven.  

 

Specialläraren tycker det är viktigt att visa för eleverna med svårigheter att de går framåt i sin 

utveckling, att deras träning lönar sig i slutänden för att hålla deras motivation vid liv. Detta 

görs på olika sätt, ett sätt är att eleverna får en uppgift på tid och sedan öva på uppgiften 

hemma, men bara en gång per dag. Vid nästa undervisningstillfälle görs uppgiften om och tid 

mäts. Meningen är att uppgiften ska kännas lustfylld och lagom utmanande utan för den skull 

vara betungande. Ett annat sätt att hålla motivationen och orken vid liv är använda sig av ett 
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belöningssystem, vilket en av de intervjuade lärarna gör när eleven inte vill träna hemma, med 

exempelvis skrivningen. Hon lockar tillexempel med att sitta vid datorn när eleven kommer 

till skolan.  

 

Mycket av det förebyggande arbetet startar innan skolan kommer in i bilden, genom att 

barnen befinner sig i en tillåtande miljö där föräldrarna läser både böcker och sagor för sina 

barn. Att det finns böcker tillgängliga för barnen i hemmet och att föräldrarna samtalar med 

sina barn om bland annat det de läser eller saker som de upplever under dagen. Inom skolan 

förebyggs läs- och skrivsvårigheter, tycker de intervjuade pedagogerna, genom att jobba med 

språket och stimulera barnens egen drivkraft. Detta gör man till exempel genom att använda 

sig av rim och ramsor, sånger, namnlekar, språkpåsar, leka med ord och kommunikation eller 

dialog. En annan viktig del är högläsningen, eftersom detta ökar barns ordförråd, de lär sig 

känna igen ord och deras läsförståelse ökar. Det är även viktigt att ha samtal kring boken som 

läses, ställa frågor och funderingar till barnen, vilket hjälper dem i sin språkutveckling och i 

deras framtida läs- och skrivinlärning. Resurspedagogen menar att det är en av ingredienserna 

för att barn ska lära sig läsa och skriva.  

 

I förskolan genomsyras verksamheten av språket och en viktig del är kommunikationen och 

dialogen mellan pedagogerna och barnen som bland annat sker genom böckerna. En annan del 

är att ta vara på barnens frågeställningar genom att visa och förklara för dem på ett positivt 

och uppmuntrande sätt. I miljön som omger barnen bör det finnas böcker tillgängliga som ska 

användas, här har biblioteket en viktig funktion att fylla. Det är även viktigt för barnens 

lärande att signalera att böcker och att kunna läsa dem är något som är roligt och att barnen 

får känna av det, menar specialläraren. En annan viktig del är att eleverna får arbeta utifrån 

sina egna förutsättningar och i sin egen takt samt att läs- och skrivundervisningen är 

strukturerad och kontinuerlig. Det är även viktigt att som pedagog tänka på att alla kan lära 

sig fast på olika sätt menar förskollärarna, vilket de tar fasta på i sin undervisning.   

 

Specialläraren tycker det är viktigt att man inte ställer diagnos för tidigt, eftersom det kan 

finnas många olika orsaker till att barnen har svårigheter utan att det för den delen måste vara 

en diagnos. En av svårigheterna kan vara motoriken, en annan att undervisningen inte har 

passat eleven. Innan diagnos sätts måste orsaken till varför det kommer sig att eleven har 

svårigheter undersökas. Eleven måste ges en chans att få försöka på ett annat sätt för att se om 

detta är till hjälp. 
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4.4 Dokumentation 
För att kunna kartlägga vart eleverna befinner sig i sin utveckling, men också för att kunna se 

vad de behöver träna på och få hjälp med, dokumenterar pedagogerna. Orsaken till 

dokumentationen är densamma för alla, att elevens behov och utveckling ska synliggöras. De 

olika dokumentationsformerna följer eleverna under deras skolgång. Min läsutveckling är en 

av den dokumentationsformen som en av de intervjuade lärarna använder sig av, här ser 

läraren vart eleverna befinner sig i sin läsutveckling, vad de behöver träna på och vad de 

behöver hjälp med. Utifrån samma princip bygger även språket lyfter på, som en annan lärare 

använder sig av. Portfolio använder sig förskolan av och för förskollärarna är det viktigt att 

dokumentera barns språkutveckling. Att dokumentera tycker förskollärarna är ett bra sätt att 

visa för barnen att det de gör är viktigt.  

 

4.5 Föräldrakontakt 
De intervjuade pedagogerna tycker att kontakten med föräldrarna är viktig, att göra dem 

delaktiga i sina barns undervisning och utveckling. Speciellt när barnen har svårigheter 

behövs föräldrarnas hjälpande hand och att de är införstådda med hur arbetet med deras barn 

utvecklas. Därför har pedagogerna ett nära samarbete med föräldrarna, de informerar och har 

kontinuerliga kontakter på olika sätt, både genom ”kontaktbok”, infoblad, telefonsamtal, 

utvecklingssamtal, föräldramöten och spontana möten när föräldrarna kommer och hämtar 

eleverna. Klasslärarna försöker att få föräldrarna delaktiga i sitt barns lärande, samtidigt som 

de ger redskap till föräldrarna för hur de kan stötta och arbeta med sina barn i hemmamiljön.  

 

4.6 Resultatsammanfattning  
De intervjuade pedagogerna arbetar på likvärdigt sätt med sin läs- och skrivundervisning där 

de använder sig av metoder och material som ska passa eleven och dess behov. Pedagogerna 

menar att de inte är fastlåsta i enbart en metod som styr deras val av material. De är flexibla, 

allt för att kunna ge den enskilda eleven bästa möjliga undervisning. Högläsning används i 

undervisningen för att öka elevernas läsförståelse. Miljön är viktigt för barnens framtida läs- 

och skrivinlärning, där böcker bör finnas tillgängliga för dem och att atmosfären är lustfylld.  
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Undervisningen bedrivs utifrån elevernas egna förutsättningar och i egen takt, pedagogerna 

arbetar enskilt med eleven som har svårigheter. Inlärningen sker på ett lustfyllt sätt där 

elevens drivkraft är motorn. För att öka språkförståelsen används rim, ramsor, sånger och 

kommunikation eller dialog mellan läraren och eleven. För att förebygga och upptäcka läs- 

och skrivsvårigheter används olika tester som undersöker barns språkliga medvetenhet och 

fonologi. Enligt pedagogerna kan testerna ge dem insyn i vad eleven kan och hur de ska gå 

vidare i sin undervisning. Dokumentationen är även ett av de olika redskapen för att 

tydliggöra elevens kunskaper och deras framgångar. I arbetet med barn som har läs- och 

skrivsvårigheter menar de olika pedagogerna att föräldrakontakten är oerhört viktigt för 

barnets utveckling.  
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5. Diskussion 

5.1 Reflektion över undersökningen 
I min undersökning har jag genom intervjuer tagit del av hur 6 olika pedagoger arbetar med 

läs- och skrivinlärningen och med svårigheterna som kan uppkomma. Jag har fått större 

kunskap om vilka undervisningsmetoder de använder sig av och hur de praktiskt arbetar med 

barns läs- och skrivutveckling samt hur de arbetar och bemöter elever som har svårt att lära 

sig läsa och skriva. De olika pedagogerna har genom sin kunskap och erfarenhet givit mig 

inspiration och en bild av hur läs- och skrivundervisningen kan te sig. Jag har nu en god grund 

att stå på när jag själv ska lära barn läsa och skriva samt hur jag kan arbeta med de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter.   

 

Jag anser att min metod fungerade bra. Via intervjuerna fick jag en inblick i hur de olika 

pedagogerna arbetar med läs- och skrivinlärningen och hur de försöker anpassa sin 

undervisning så att den ska passa alla. Den bild som jag har fått genom intervjuerna och den 

undervisningsverkligheten som jag har deltagit i överensstämmer väl. Här tänker jag främst 

på min verksamhetsförlagda del av utbildningen (vfu: n), då jag har haft möjlighet att se en av 

de intervjuade pedagogerna i aktion. Det hon har beskrivit för mig kan jag styrka genom att 

jag har sett det hon beskriver i verkligheten. Jag anser att genom att använda mig av 

halvstrukturerade frågor gav det mig en bredd på min undersökning där både skillnader och 

likheter framkom, men framförallt gav det mig en frihet i själva samtalet med den intervjuade, 

då jag kunde både ändra frågornas ordningsföljd och formulering.  

 

Den bild som jag har skapat mig genom intervjuerna behöver nödvändigtvis inte stämma 

överens med verkligheten, genom att jag enbart har sett en utav de intervjuade pedagogernas i 

sin yrkesutövning. Detta kan vara en brist i mitt arbete då jag i hög grad måste förlita mig på 

den information som de övriga pedagogerna ger mig. En annan brist i mitt arbete kan även 

vara att jag inte har tagit med en manlig pedagog eller en relativt nyexaminerad och ung 

pedagog. Jag har med mina val av pedagoger inriktat mig på erfarna pedagoger med mycket 

kunskap och yrkessäkerhet. I sig kanske inte det är något negativ och mitt arbete tar nog ingen 

skada av det, men så här i efterhand kan jag tycka att det hade varit intressant att se om deras 

tankar och värderingar kring barns lärande skulle ha skiljt sig beroende på deras 

yrkeserfarenhet, kön och ålder.  
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5.2 Diskussion av resultatet  
Syftet med min undersökning var att beskriva hur pedagogerna i grundskolans tidigare år 

arbetar med läs- och skrivinlärningen och hur de arbetar med eleverna för att förhindra att läs- 

och skrivsvårigheter uppstår. Jag kommer nu att diskutera resultatet av min undersökning, här 

kommer jag att ta upp det som har framkommit ur litteraturen och ur mina intervjuer. Jag 

kommer att knyta ihop teorier, resultat och egna reflektioner.  

 

5.2.1 Läs- och skrivundervisning 

De intervjuade pedagogerna använder i sin undervisning högläsning där de samtalar om 

innehållet i boken och utifrån detta uppstår en dialog vilket hjälper eleverna i sin 

språkutveckling och deras framtida läs- och skrivinlärning. Genom att ge dialogen en central 

betydelse i elevers läs- och skrivinlärning utvecklar de en tilltro till sin språkliga förmåga 

(Liberg, 2007, Hoien & Lundberg, 1990 och Dahlgren mfl, 2002). Under studiens gång har 

högläsning och samtalet varit två ord som återkommit som viktiga inslag i hur elever lär sig 

läsa och skriva. Innan undersökningen förstod jag inte vikten av högläsning och samtal som 

en del av barns läs- och skrivutveckling, utan detta är något som har växt fram under arbetets 

gång och som nu är något som kommer att bli en självklar del för mig och min undervisning.    

 

Undervisningen är individanpassad, eleverna arbetar i sin egen takt och förutsättning. Varje 

elev ska känna att det är lustfyllt och roligt att lära sig läsa och skriva, samtidigt som 

undervisningsmaterialet ska vara lagom utmanande. I detta ligger en medvetenhet om att 

elever har olika inlärningsstrategier, de lär sig på olika sätt och behöver därmed olika slags 

stöd för sin inlärning (Dahlgren mfl, 2002). Läroplanen (Lpo94) skriver att läraren ska utgå 

från varje enskild individs förutsättningar, behov och tänkande och anpassa undervisningen 

därefter (Utbildningsdepartementet, 2004). Det här är något som de intervjuade pedagogerna 

arbetar utifrån, genom att som en av lärarna uttrycker det, utgår hon från vad eleven kan och 

bygger sedan vidare på detta. Hon vill att undervisningen ska vara lustfylld och kravlös, där 

det viktigaste just nu är att behålla deras glädje och nyfikenhet över att lära sig. Även 

förskollärarna påtalar vikten av att se barnens behov och utgå från detta i undervisningen. 

Själv tycker jag att individanpassad undervisning är viktigt och något som borde vara 

självklart för alla lärare, här instämmer jag i vad Dahlgren mfl (2002) säger om att vi är olika 

och kräver olika stöd. Detta kan ges om man som pedagog ser till varje enskild elev och dess 

behov. Att vara självkritisk som lärare och inse att standardiserad undervisning inte passar 
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alla elever bidrar till att skuldbefria eleverna från att känna sig dumma och i förlängningen få 

dåligt självförtroende kring läsningen och skrivningen.  

 

Anpassad undervisning tar sig också uttryck i praktiken genom att pedagogerna använder sig 

av material som finns i barnens närmiljö så som skogen och favoritböcker, de tar tillvara 

konkreta situationer och använder sig av lärande genom leken, där det är viktigt att eleverna 

får känna, se och uppleva. När barn lär sig skapar och konstruerar de sina kunskaper utifrån 

tidigare erfarenheter och insikter, men även genom konkreta situationer och handlingar vilket 

man som pedagog bör ta tillvara och utnyttja i sin undervisning (Dahlgren mfl, 2002, Liberg, 

2007 och Nielsen, 2005). Att som pedagog bygga broar mellan teoretisk och praktisk 

tankeförmåga till förmån för att barnet erhåller ny kunskap anser jag vara nödvändigt. 

Konkreta här- och nu situationer, tror jag, gör att eleverna skapar sig en bättre förförståelse för 

att lära och komma ihåg det som lärs. Lustfyllda lärosituationer och ett kreativt inlärningssätt, 

där eleverna tillåts använda alla sina sinnen gagnar lärandet.   

 

Barn lär av varandra vilket är något man kan använda sig av och ha som innehåll i sin 

verksamhet (Dahlgren mfl, 2002). Detta är något som pedagogerna tar tillvara i sin 

undervisning då de använder sig av kommunikationen mellan barnen. Utifrån att barnen har 

olika referensramar drar de nytta av varandras kunskaper och genom detta lär de sig av 

varandra. På förskolan tar de inte bara tillvara på barnens erfarenheter och kunskaper utan 

även av pedagogernas, för att kunna erbjuda barnen en så stimulerande och omväxlande 

lärandesituation som möjligt. Jag är tilltalad av tanken att barn lär av varandra. Innan min 

undersökning var detta inte en tanke som fanns på min undervisningskarta. Nu däremot, efter 

att ha tagit del av all litteratur och pedagogernas synsätt och tänkande, har det blivit något 

självklart och något som jag kommer att ta tillvara i min framtida undervisning.  

 

5.2.2 Metodval 
Liberg (2007) skriver att det under många år har pågått en intensiv debatt om hur barn lär sig 

läsa och skriva. Den fråga som har varit i fokus är om läs- och skrivinlärning bäst sker 

via ”ljudmetod” eller ”helordsmetod”. De senaste 30 årens forskning inom områdena ”early 

litteracy” och ”språklig medvetenhet” har lett till en ökad samsyn i dessa frågor. Det handlar 

om både och, inte om ett antingen eller. Att se till varje barns unika behov av hur just detta 
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barn lär sig, betyder för mig, att undervisningen anpassas efter barnet och inte efter enskild 

pedagogs eller skolans inställning till lärandet.   

 

En framgångsfaktor för att lära sig läsa och skriva anser jag är att välja rätt metod för den 

enskilda eleven och att se till elevens behov samt intresse. De intervjuade pedagogerna 

använder i sin undervisning ingen enskild metod som de är fast vid, utan menar att de är 

flexibla i sitt val av metod och material. Huvudsaken är att det passar den enskilda eleven och 

dess behov. Lundmark (2006) menar att lärare bör ha tillgång till en bred repertoar av 

undervisningsmetoder och strukturerat material, eftersom barn har olika behov och 

inlärningsstrategier vid läsning och skrivning.  

 

De metoder som de använder en hel del av är bland annat Witting, Bornholm med 

Trullematerialet, Pilen och ljudmetoden. Genom metoderna utvecklar och stimulerar barnen 

sin språkliga medvetenhet. I praktiken vet jag inte hur de olika metoderna fungerar, men när 

de olika pedagogerna har delgett mig deras erfarenheter och upplevelser kring de olika 

metoderna, har Trulle och Pilen tilltalat mig. Materialet är både lekfullt och inspirerande för 

barnen och detta är något som jag tycker är viktigt att ha i sin undervisning. Jag fastnade även 

för speciallärarens sätt att använda sig av ljudmetoden när hon skulle lära eleverna 

bokstäverna. Jag tycker att detta är både ett praktiskt och finurligt sätt att lära in bokstäverna 

och deras ljud på. Här föreställer jag mig att genom att använda sig av något som barnet 

känner igen, hus med en dörr, kopplas ny kunskap på, en bokstav, och detta väcker barnets 

intresse på ett lustfyllt sätt, inlärningen blir rolig.  

 

5.2.3 Att förebygga och undervisa vid läs- och skrivsvårigheter  
Nielsen (2005) och Liberg (2007) skriver att barnens möte med läsandet och skrivande kan 

variera beroende på deras sociala och kulturella bakgrund, och grundläggs redan innan 

skolstarten. Även de intervjuade pedagogerna anser att mycket av det förebyggande arbetet 

startar innan skolan kommer in i bilden, genom att föräldrarna läser böcker och sagor för sina 

barn. Böcker är nog något som vi tar för givet, i alla fall jag, för inte tänkte jag att detta kan 

vara en av huvudsakerna till att barn lär sig läsa och skriva. Böcker har alltid funnits i min 

närmiljö och varit en stor del av min barndom och är, nog nu vid närmare eftertanke en av 

orsakerna till att jag lärde mig läsa och skriva. En annan anledning var mina föräldrar som 

läste bok efter bok, jag kunde varje barnbok som fanns tillgänglig. Idag förstår jag att genom 



 - 26 - 26

detta lärde jag mig att böcker är både roliga och något som jag kan ha nytta av, vilket var till 

stor hjälp i min läs- och skrivinlärning. Med min personliga erfarenhet kring att lära sig läsa 

inser jag idag att tiden innan skolan är oerhört viktigt för barns lärande, då både genom 

föräldrarnas läsande av sagor och av böcker, men också att böcker finns tillgängliga. Allt 

detta sammantaget anser jag underlättar barns framtida läs- och skrivinlärning.  

 

Viktiga förutsättningar för barns framtida läs- och skrivutveckling är att barnen får möta den 

skriftspråkliga kulturen med dess redskap såsom böcker, skrivpapper och penna. Genom 

besök på bibliotek, klassrum med varierat bokutbud och många tillfällen till spontanläsning 

men även färdighetsträning skapas förutsättning för elevernas läs- och skrivinlärning (Liberg, 

2007 och Nielsen, 2005). De intervjuade pedagogerna anser att det är viktigt för elevernas läs- 

och skrivutveckling att det finns böcker tillgängliga för dem i klassrummen och att 

kontinuerliga besök görs till biblioteket. Specialläraren tycker att det är viktigt att man som 

pedagog signalerar att böcker och att läsa är roligt. Detta är något som jag själv anser är 

viktigt, för visar jag inte för barnen att detta med att läsa är något viktigt och roligt så tror jag 

att det blir svårare för dem att finna anledning och förståelse till varför de ska läsa. Speciellt 

viktigt tror jag att det är att visa och förklara för barn som har svårigheter med läsningen och 

skrivningen, varför de måste försöka att läsa och skriva. En positiv miljö skapar bättre 

förutsättningar där jag som pedagog har en viktig del i att förmedla det positiva.  

  

För att upptäcka och förebygga läs- och skrivsvårigheter använder de intervjuade pedagogerna 

sig av olika tester, där bland annat barns språkliga medvetenhet testas. Genom de olika 

testerna får pedagogerna insyn i vad eleven kan och utifrån detta arbeta vidare med eleven och 

följer regelbundet upp testerna. Man kan tycka vad man vill om testernas vara eller icke vara, 

själv är jag kluven. Dels för att jag med denna undersökning har fått tagit del av testernas 

positiva sida för att upptäcka svårigheter, men samtidigt vet jag själv hur illa jag tyckte om 

tester när jag gick i skolan. Huvudsaken här tror jag ändå är att de utförs på ett lustfyllt sätt 

utan för mycket krav, att skapa en positiv inställning med testerna hos barnen är lärarens 

ansvar.  

 

Att inte ställa diagnos för tidigt tycker specialläraren är viktigt, eftersom det kan finnas många 

olika orsaker till att barnen har svårigheter utan att det för den delen måste vara en diagnos. 

Detta tycker jag är oerhört viktigt att tänka på som pedagog då det kan finnas många olika 

orsaker till svårigheterna, där det kanske inte hjälper med en diagnos. Först bör man som 
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pedagog ställa sig frågan om man inte kan hjälpa eleven ändå och kanske finna de andra 

orsakerna till svårigheterna, kanske är det undervisningssättet som inte är rätt för eleven. En 

pedagog bör ge eleven en chans och detta är något som jag kommer att ha i åtanke nu när jag 

själv som pedagog ska ut i verkligheten.  

  

Viktigt är att barnen tillägnar sig språklig medvetenhet och då både avseende fonologi, 

morfologi, syntax, semantik och pragmatik (Nielsen, 2005). Därför testas eleverna i 

fonologisk medvetenhet, vilket innebär att man kan förstå att talet kan ses som bestående av 

mindre delar; fonem (Liberg, 2007). Forskning har visat att de barn som är fonologiskt 

medvetna har en god prognos för att lära sig läsa och skriva, medan bristen på fonologisk 

medvetenhet kan ses som ett tecken på läs- och skrivsvårigheter menar Liberg (2007), 

Myrberg (2007), Fylking (2003) och Stadler (1998). Detta är något som en av pedagogerna 

har tagit fasta på och hon jobbar extra med de elever som på testerna visar sig ha svårighet 

med fonologin. Under min undersökning har jag blivit mer medveten om vikten av att vara 

fonologisk medveten. Att det inte bara är för barn att sätta sig och läsa, utan de måste kunna 

förstå samanhanget och de olika reglerna i det lästa och skrivna språket. Barn måste även ha 

en förförståelse till vårt skrivna språk för att kunna läsa texterna och det är här som det skapas 

många problem för barn som har svårt för att lära sig läsa och skriva.  

 

I undersökningen beskriver pedagogerna att de låter eleverna få arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar och i sin egen takt utan att bli tillrättavisade eller utsatta genom att deras 

brister och fel påpekas, samt att läs- och skrivundervisningen är strukturerad och kontinuerlig. 

Det är även viktigt att som pedagog tänka på att alla kan lära sig fast på olika sätt menar 

förskollärarna, vilket de tar fasta på i sin undervisning där de arbetar uppmuntrande och 

lustfyllt. Detta styrker Liberg (2007), Nielsen (2005) och Fylking (2003) då de säger att goda 

stödstrukturer, tydlig systematik och ett bra för- och efterarbete under hela skoltiden kan 

underlätta läsandet och skrivandet för elever. På ett tidigt stadium är det viktigt att upptäcka 

och förebygga med olika undervisningsinsatser som är anpassade till de barn som har 

svårigheter, eftersom antal barn med läs- och skrivsvårigheter beror på vad man gör från 

början. Detta att upptäcka och förebygga på ett tidigt stadium tror jag kan skapa bättre 

förutsättningar för elever som befinner sig i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter. Att 

anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar, men att även låta eleverna 

arbeta i sin egen takt tror jag har en betydelse för deras framtida lärande. En undervisning 

som är byggd utifrån eleven och elevens behov, tror jag, är mer lärorik och trevligare för den 
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enskilde eleven, där de både vill lära sig och lär sig mer. Det är på detta sätt som jag vill att 

min framtida undervisning ska vara.   

 

Fylking (2003) menar att man bör erbjuda individualiserat stöd istället för att sänka kraven för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Där specialpedagogen eller läraren jobbar tillsammans 

med den lässvaga eleven, medan klassen i övrigt är sysselsatt med planerade läsuppgifter. 

Utifrån detta sätt arbetade de intervjuade pedagogerna, där de sätter sig ner och tillsammans 

med eleven arbetar enskilt. Om inte deras hjälp är tillräcklig tar de hjälp av bland annat 

talpedagog, speciallärare eller specialpedagog för att få stöd, råd och tips om fortsatta insatser 

för eleven. Nielsen (2005) menar på att samma element bör finnas med i undervisningen för 

de lässvaga som för dem med god läsfärdighet, men då med mer tydlig träning av fonologiska 

och ordavkodningsfärdigheter för de lässvaga. Att erbjuda individualiserat stöd där man som 

pedagog inte sänker kraven för elever med läs- och skrivsårigheter tror jag är väldigt viktigt 

och här tror jag att lärare som arbetar extra och enskilt med eleven är på rätt spår. För dessa 

lärare är det viktigt att de inte nonchalerar deras problem eller ser dem som mindre 

intelligenta individer som inte kan lära sig.  

 

5.2.4 Lärarens roll 
De intervjuade pedagogerna anser att det är viktigt som lärare att vara flexibel i sin lärarroll. 

Detta innebär att de ska finnas tillgängliga för sina elever, genom att guida och göra eleverna 

delaktiga i sitt lärande. Det är även viktigt att behålla elevernas glädje och nyfikenhet över att 

lära sig, vilket de gör genom att ge eleverna feedback, motivera och visa att de lyckas i sitt 

lärande. Nielsen (2005), Taube (2004) och Dahlgren mfl (2002) påtalar alla vikten av att 

lärare ska fungera som en handledare där deras utgångspunkt ska vara barnens värld. För mig 

är det viktigt att utgå från barnen och dess värld, att ha detta i åtanke när man som lärare 

planerar sin lektion, för det är inte jag som enskild lärare som ska förstå och lära mig utan det 

är barnen som jag undervisar. Jag vill därför ställa dessa frågor till mig själv: vad är det som 

tilltalar barnen? vad gör dem nyfikna? och vad får dem att vilja lära sig nya saker? Allt för att 

öka barnens motivation och delaktighet till det egna lärande. Nielsen (2005), Taube (2004) 

och Dahlgren mfl (2002) tycker även att pedagoger bör hjälpa och vägleda eleverna till en 

positiv självbild, stärka deras tillit till den egna förmågan och vilja att lära sig. Motivationen 

skapas, enligt Lundmark (2006), genom att läraren väcker elevernas nyfikenhet.  
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Pedagogerna i min undersökning har ett nära samarbete med föräldrarna, där de arbetar med 

att få föräldrarna delaktiga i sitt barns lärande. Dokumentationen är en del av deras arbete som 

de anser vara viktig, både för att kunna se elevernas framsteg och vad de behöver hjälp med, 

men även tydliggöra för den enskilde eleven att framsteg görs. Nielsen (2005) skriver att det 

är viktigt med återkommande uppföljning av elevernas läsning och skrivning genom 

kartläggning eller portfolio, där eleverna själva är delaktiga för att skapa en god lärandemiljö. 

Föräldrarnas delaktighet tycker jag är en förutsättning för elevernas lärande och det är även 

viktig att få dem delaktiga i sitt barns lärande eftersom skolan enskilt inte kan lära barnet läsa 

och skriva utan det förutsätter också att föräldrarna visar att detta är något viktigt och 

uppmuntrar sina barn i sitt lärande. Som person är jag en som gärna dokumenterar allt som 

sker, genom kort och att spara på allt. Detta är något som jag kan ta med in i min blivande 

lärarroll, fast då på ett mer strukturerat och medvetet sätt dokumentera elevernas lärande. Jag 

tror även att dokumentationen kan skapa en förståelse och tydliggöra för föräldrarna vad deras 

barn lär sig och hur deras utveckling ser ut. Genom min utbildning tror jag att jag har fått en 

förståelse till varför det är viktigt att dokumentera elevernas lärande och att även följa upp 

innehållet i dokumentationen. Nielsen (2005) och Lundmark (2006) menar att läraren bör ha 

en bred metodkompetens och god teoretisk förståelse. Det är lärarnas kompetens som är den 

enskilt mest betydelsefulla faktorn för elevernas resultat och då är det viktigt med erfarna och 

välutbildade lärare.    

 

5.2.5 Sammanfattning av diskussion   
Genom min undersökning har jag upptäckt att när lärare använder sig av leken i sin 

undervisning skapas både glädje och nyfikenhet hos eleven. Jag tror på att anpassa 

undervisningen efter den enskilde elevens behov och förutsättningar, där stödet är 

individualiserat istället för att kraven är sänkta för elever med svårigheter. Att låta eleverna 

arbeta i sin egen takt tror jag skapar en trygghet och ett lugn, där ingen elev blir utsatt eller 

känner för stor press. I detta samanhang tror jag mycket handlar om att vara flexibel som 

lärare, genom att man låter elevens behov styra valet av metod och material. Materialet ska 

vara till för eleven och inte för att underlätta för läraren.  
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5.3 Fortsatta studier 
Det jag tycker kan vara intressant att mer ingående studera vore diagnosers betydelse för den 

enskilda eleven. Får elever som har en diagnos mer och bättre hjälp än en elev utan diagnos 

fast med svårigheter.  
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Bilaga 1   
Intervjufrågor 
Pedagoger 

* Hur ser du på barns lärande och språkutveckling? 

 - På vilket sätt genomsyrar detta tänkande ditt arbetssätt? 

 

* Hur ser din undervisning ut när du ska lära barn läsa och skriva?  

- Någon speciell metod? 

- Positivt/negativt med metoden/undervisningen? 

 

* Vilken kunskapssyn, ämnessyn och elevsyn ligger till grund för ditt arbetssätt och 

   yrkespraktik? 

– Beskriv vad du tycker är viktiga ingredienser för att elever ska lära sig? 

–  Hur skulle du vilja beskriva din kunskapssyn?   

 

  

* Vad gör du om du upptäcker att någon av dina elever inte kan eller har svårigheter med    

    läsningen och skrivningen? 

- Någon speciell metod? 

- Positivt/negativt? 

 

* Hur upptäcker du att någon elev har svårigheter med läs och skriv? 

 - Något speciellt du tittar på/efter? 

 

Förskollärare 

* Hur tänker ni på förskolan kring barns lärande och språkutveckling och hur jobbar ni  

   praktiskt med detta? 

 

* Hur dokumenterar ni barnens språkutveckling och hur följer ni upp denna dokumentation? 

 

* Vad innebär fonologisk medvetenhet för dig och hur omsätter du/ni det i praktiken? 

 

* Vilken kunskaps- och elevsyn har du och hur påverkar detta ditt arbete?  



 

* Har ni på er förskola valt att fokusera inom något speciellt område? 

 

Allmänna frågor av personlig karaktär 

* Vilken utbildning har du? 

 - När blev du färdig? 

 

* Hur länge har du jobbat som lärare? 
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