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Abstract 

This document is about how the first teaching of literacy learning can be done. I think that it is  

very important to learn how to read and write in the society of today and it´s clearly written in 

the curriculum that it is important for the pupils to learn how to read and write, this is the 

starting point of this examination. Since my profession means that I will be teaching literacy 

learning I felt that I needed more knowledge in the subject. I also wanted to know how to 

teach in a way that favour all pupils, since every child learn in different way. I did study how 

teachers that works with pupils in their first years at school can run their teaching in the 

subject. 

 

My question at issue is: 

How can the teaching of literacy learning be done with pupils in their first years at school?       

 

This subject has in this document been discussed out of different literature. I have also done 

intervjues with three teachers.    

 
The most important that I learned from this examination is that the teaching can be done in 

many different ways, every teacher needs to find their own way of working. You should 

however use a mixture of synthetic and analytic methods and work with the sounds of the 

letters instead of their names. You should also make the teaching varying and pleasurable for 

the pupils and it is important that you individualize the teaching to the different needs your 

pupils have got.     
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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur den första undervisningen av läs- och skrivinlärning kan 

bedrivas. Utgångspunkter för undersökningen var att jag anser att det är av stor vikt att lära 

sig läsa och skriva i dagens samhälle och det är ett högt prioriterat mål i läroplanen. Eftersom 

jag i mitt yrke ska arbeta med läs- och skrivinlärning tänkte jag att jag behövde mer kunskap 

om hur den egentligen går till. Jag ville också veta hur man kan bedriva undervisning på ett 

sätt som gynnar alla elever, eftersom alla lär på olika sätt. Jag har undersökt hur pedagoger 

som arbetar med elever i förskoleklass och klass 1 kan bedriva sin undervisning i ämnet. 

 

Min problemprecisering lyder:  

Hur kan man utforma läs- och skrivundervisningen i förskoleklass och klass 1?  

 

Detta område har i arbetet diskuterats utifrån olika litteraturstudier. Jag har också gjort 

intervjuer med tre pedagoger; en förskollärare, en lågstadielärare och en 1-7 lärare.   

 

Det viktigaste som kom fram i min undersökning är att undervisningen kan bedrivas på flera 

olika sätt och att varje lärare måste hitta sin egen fungerande metod. Man bör dock använda 

sig av en blandning av syntetiska och analytiska metoder och arbeta med bokstavsljud istället 

för namnen på bokstäverna. Man bör också ha en undervisning som är varierande och 

lustfylld för eleverna och det är viktigt att man individualiserar undervisningen efter elevers 

olika behov.    

 

Nyckelord: analytisk metod, läsinlärning, skrivinlärning, syntesisk metod, undervisning 
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1 Inledning 

Inför detta arbete har jag valt att studera, läsa och skriva om läs- och skrivinlärningen i 

skolan. Jag vill undersöka hur lärarna arbetar med den inledande läs- och skrivinlärning, alltså 

hur de lär elever i förskoleklass och klass ett att läsa och skriva, och även ta reda på varför 

lärarna gör just som de gör.  

 

Mitt intresse för detta väcktes genom att jag fått upp ögonen för hur viktigt det är att lära sig 

läsa och skriva som en grund att stå på i dagens informationssamhälle. Om man inte kan läsa 

hamnar man lätt utanför eftersom i stort sett alla yrken kräver att man är en god läsare och 

samhället i övrigt också är uppbyggt på att man ska kunna läsa och skriva.  

 

I läroplanen står följande att läsa under rubriken mål att uppnå: ”Skolan ansvarar för att varje 

elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.” (Lärarförbundet, 2004, s. 15). Att lära 

elever läsa och skriva är högt prioriterat även i läroplanen och jag tycker det är mycket viktigt 

att eleverna får en god start i ämnet för att detta mål ska kunna uppfyllas. 

 

Ännu en anledning till att jag valt just detta ämne är att mycket av den kunskap vi fått under 

utbildningen handlat om att elever lär på olika sätt och att jag känner mig osäker och behöver 

mer kunskap om hur jag kan bedriva undervisning av läs- och skrivinlärning som gynnar alla 

elever än jag fått under lärarutbildningen. Jag är nyfiken på hur andra lärare tycker, tänker och 

agerar i samband med läs- och skrivinlärning. Jag vill även ta reda på vad forskningen säger i 

denna fråga. Jag hoppas att jag med hjälp av detta arbete sedan ska ha fått en bättre förståelse 

och eftertanke om hur, varför och vad jag gör med eleverna i läs- och skrivundervisningen. 

Eftersom jag i mitt yrke vill arbeta med elever som befinner sig i den fas i livet där man oftast 

lär sig att läsa och skriva känns det väldigt relevant för mig att fördjupa mig inom detta ämne. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att få en större kunskap om läs- och skrivinlärning. Jag vill ta reda på om 

det finns någon metod eller något arbetssätt som jag kan använda mig av i läs- och 

skrivundervisningen för att hjälpa så många elever som möjligt att lära sig läsa och skriva. 
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2 Litteraturgenomgång 

Liberg (1993) menar att det hör till de mänskliga rättigheterna att få lära sig läsa och skriva. 

Att kunna skriva och läsa hänger enligt henne samman med demokrati och jämställdhet. 

Världens invånare är delade i två grupper, nämligen de som kan läsa och skriva och de som 

står utanför och inte kan förstå det skrivna ordets alla verksamheter. Hon skriver vidare att det 

har utvecklats en mängd olika läs- och skrivmetoder för att så många som möjligt ska få 

chansen att knäcka läskoden, men att det kan vara svårt att välja vilken metod som kan vara 

en bra inlärningsväg för sina elever.  

 

2.1 Vad säger Läroplanen och kursplanen om läs- och skrivundervisningen? 

Då jag återger vad som står i Läroplanen, Lpo 94, och i kursplanen väljer jag att citera, då jag 

anser att det är relevant att innehållet återges på ett precis korrekt sätt. Till att börja med vill 

jag åter citera vad som står att läsa som första punkt under avsnittet Mål och riktlinjer, 

kunskaper, mål att uppnå i grundskolan: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lärarförbundet, 2004, s 15). 

Jag vill också citera ett stycke ur grundskolans kursplan för svenska: 

      

      Att i tal och skrift kunna använda sitt språk är en förutsättning för att aktivt delta i samhällslivet, 

och det är därför skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas 

språkutveckling. Språket är av avgörande betydelse för lärandet … Språkförmågan har alltså stor 

betydelse för arbetet i alla ämnen. I ämnet svenska är det främst skönlitteratur och texter av annat 

slag som tillsammans med elevernas egen skapande verksamhet är basen för det språkutvecklande 

arbetet. (Skolverket, 2000). 

 

Malmgren (1996) menar att det är tydligt vilka målen är i Läroplanen, men att det inte finns 

något i Läroplanen som säger att lärare måste använda en speciell metod, teori eller 

undervisningsform för att uppfylla dessa mål. Skolorna och lärarna får själva utifrån sina egna 

tankar och erfarenheter utveckla den undervisningsform de tycker passar. Att målen i 

Läroplanen uppfylls kontrolleras av den officiella myndigheten genom flera olika 

standardiserade test och utvärderingar. I Lpo 94, Lärarförbundet (2004) kan man läsa att det 

finns olika sätt att nå målen som finns uppsatta i Lpo 94 och att undervisningen skall anpassas 

efter varje elevs behov och förutsättningar. Den ska ha en utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
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tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att kunna främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Man kan även läsa att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

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

sin språkliga förmåga” (s 11).  

 

2.2 Vad innebär läsning och skrivning? 

Stadler (1998) skriver att läsning innebär att en person kan ta del av skrivna ord från olika 

människor, platser och tider. Skrift är ord som med hjälp av grafiska symboler kan avkodas 

och tolkas. Hon menar att det är förmågan att koppla samman skrivtecken med språkljud som 

är grunden för att kunna använda sig av skriftspråket som ett sätt att kommunicera. Hon 

skriver vidare att läsning och skrivning är en avsiktligt inlärd färdighet till skillnad från det 

talade språket som lärs in på ett mer naturligt sätt. Läsaren/skrivaren är beroende av en bra 

läs- och skrivteknik för att få så stor nytta av skriftspråket som möjligt.  

Elbro (2004) skriver att det finns många olika definitioner av läsning men att det vanligtvis 

handlar om att man strävar efter att förstå innehållet i en text man läst.  

Dahlgren, Gustafsson, Mellberg och Olsson (1999) menar att skrivning och läsning innefattar 

att ett budskap ska föras mellan människor på ett överenskommet sätt, det finns regler för hur 

skriftspråket är uppbyggt tekniskt.   

 

2.3 Läsprocessen 

Elbro (2004) skriver att läsprocessen kan delas in i två huvudgrupper, nämligen i det som har 

med avkodning och det som har med språkförståelse att göra. Han förklarar:  

 

Avkodning innebär att man identifierar – känner igen de enskilda orden. Ett avkodat ord kan 

man normalt sett uttala och förstå innebörden av. Avkodning är något man enbart förknippar 

med direkt läsning av en text. Avkodning går, enligt Larson, Nauclér och Rudberg (1992), till 

så att man ljudar ihop bokstäver som sedan sätts samman till hela ord, som man i sin tur 

försöker hitta i sitt ordförråd för att känna igen. Dessa ord bildar slutligen tillsammans med 

andra ord hela meningar. Vissa forskare förespråkar att man ska börja med avkodningen i sin 

läsundervisning. De anser att läsningen annars kan bli en sorts gissningslek, där man bara 

väljer ut några ord att läsa här och där i texten för att se efter att man gissat rätt. De menar 
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också att det går att automatisera avkodningen och därmed kan man, då man kommit så långt, 

fokusera på förståelsen av texten. 

 

Med språkförståelse menas, enligt Elbro (2004), att man förstår ordens betydelse i hela 

sammanhanget i texten. Meningars uppbyggnad, språkliga bilder, underförstådda betydelser, 

genre med mera hör också till språkförståelsen. Denna funktion används även då man lyssnar 

till språkliga meddelanden och är alltså inte något som är speciellt enbart för läsningen. 

Stadler (1998) skriver att förståelsen för en text hänger samman med läsarens mognad, 

kunskap och allmänna språkliga och intellektuella förutsättningar. Detta förklarar varför en 

och samma text kan uppfattas på olika sätt av olika personer. De forskare som förespråkar 

förståelse i läsundervisningen vill, enligt Larson med flera (1992), att man jobbar med den 

språkliga helheten, vilken de är rädda skulle försvinna om man börjar med avkodning.   

 

Båda dessa områden, avkodning och språkförståelse, är viktiga delar av den totala 

läsfärdigheten. Elbro (2004) menar att om man har lätt för, och kan det ena området men har 

svårigheter med det andra, leder det till en nedsatt läsfärdighet totalt sett. Varken avkodning 

eller språkförståelse kan uteslutas då man ska läsa och förstå innehållet i en text. Stadler 

(1998) förklarar att avkodning och förståelse ska samverka automatiskt för att läsningen skall 

kunna fungera tillfredställande. Hon skriver att läsning alltid börjar med avkodning, för att 

man ska veta vad som står i en text måste man koda av ljuden och bokstäverna för att bilda 

ord. Om detta tar för mycket tid, kraft och tankeverksamhet riskerar man att tappa 

koncentrationen på innehållets betydelse i texten. Hon skriver vidare att avkodning är något 

som förbättras då man övar på det, men att det inte bör övas separat från läsförståelsen.  

 

2.4 Läsutveckling 

2.4.1 Förutsättningar för läsning 

Elbro (2004) skriver att man förr ansåg att eleverna skulle vara skolmogna innan de fick börja 

i skolan och kunde dra nytta av undervisningen. Skolan väntade alltså på elevernas mognad 

och man såg det inte på samma sätt som man gör idag, nämligen att det finns speciella 

förutsättningar som krävs för att ett barn ska lära sig att läsa. Elbro skriver att man kan säga 

att man idag lyckats öppna ”mognaden” och se vad den faktiskt består av, han menar att det 

finns flera faktorer som spelar in. Lindö (1998) har vänt på begreppet ”skolmognad” och 

menar att eleverna idag istället ska få en skolstart i en ”barnmogen” skola.  
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Elbro (2004) framför att barn inte lär sig läsa och skriva på samma naturliga sätt som de lär 

sig tala och att majoriteten av eleverna behöver experthjälp för att lyckas.  

 

2.4.2 Språklig medvetenhet 

Stadler (1998) skriver att då man lär sig läsa och skriva upptäcker man att talade ord kan 

sättas ned på papper genom att man formar bokstäver utifrån ljuden i orden. Språket blir 

därmed något synligt och formellt. Då man kan se språkets betydelse och formella sida 

samtidigt har man en språklig medvetenhet och är mogen för skriftspråkinlärning.  

 

Om man känner till skriftspråkets funktion har man, enligt Stadler (1998), stor hjälp av detta 

vid den första läsinlärningen. De barn som lyssnat på sagor har fått en bra början till att kunna 

förstå skriftens funktion och de flesta har därmed fått en språklig medvetenhet som gör att de 

blivit intresserade av läsning och skrivning. Hon skriver vidare att barn som växer upp i hem 

där föräldrarna läser tidningar och böcker tidigt märker att skriften är betydelsefull i den 

vuxna världen. De upptäcker att skriften återkommer på alla möjliga ställen såsom på 

förpackningar, i olika medier, på tyg, bilar mm. Barnen lär sig att orden har ett innehåll och 

betyder något, de ser att bokstäverna kan ha olika form, storlek, färg, att de står efter varandra 

på långa rader etc. Även Elbro (2004) framför att det sociala arvet, uppväxtmiljön och 

föräldrarnas inställning till läsning och skrivning spelar stor roll för barnets språkliga 

utveckling.  

 

Det påverkar, enligt Elbro (2004), den språkliga utvecklingen hur stort ordförråd man har före 

skolstarten och hur man använder det, vilken bokstavskännedom man har (om man lekt med 

bokstäver och skrift, intresset för böcker) och vilken uppmärksamhet man har på språkets 

uppbyggnad (om man reflekterar över rim, stavljud, syntax-meningsbyggnad med mera). 

Frost (2002) framför att en stor del av barnen med lässvårigheter även har/haft problem med 

andra språkprocesser. Han presenterar en studie, där man följt barn från 2 ½ års ålder, där 

man sett att vissa barn försenas i utvecklingen vid olika tidpunkter då en språklig färdighet 

mognar fram hos barn i allmänhet. Härifrån drar han slutsatsen att talspråket och dess 

utveckling är en viktig del som påverkar den totala läs- och skriftspråksutvecklingen. Frost 

menar att man utifrån detta i framtiden tidigt kommer att kunna upptäcka brister i barnens 
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språkfunktioner som kan leda till läs- och skrivsvårigheter och på så vis försöka förebygga 

problemen med pedagogiska aktiviteter. 

   

Stadler (1998) skriver att små barn inte förstår skillnaden mellan det skrivna ordet och ordets 

betydelse. Om man ber ett barn säga ett kort ord så kan de säga suddgummi, eftersom ett 

suddgummi är ett kort föremål. Man måste vara tydlig med att ett skrivet ord till utseendet 

inte behöver likna föremålet det beskriver. 

 

Som lärare måste man enligt Stadler (1998) tänka på att använda ett språk som eleverna 

förstår och vara noga med att förklara begrepp som exempelvis ord, bokstav, rad, punkt. Alla 

elever vet inte vad dessa ord innebär och då är det väldigt svårt för dem att få ett sammanhang 

i vad läraren försöker undervisa om. 

 

2.4.3 Fonologisk medvetenhet 

Den fonologiska medvetenheten, det vill säga att förstå språkets ljudsystem, är en viktig del 

av den språkliga medvetenheten skriver Stadler (1998). Det alfabetiska skriftsystemet är 

ljudbaserat och det krävs en speciell känslighet för ljud för att kunna använda det. Man kan 

skriva ord man hör genom att analysera, känna igen och komma ihåg ljud i talet. Då man läser 

måste man koppla rätt ljud till rätt bokstav för att ett ord ska bildas. Eftersom allt detta hänger 

ihop med vad man hör i de uttalade orden är den auditiva perceptionen (förmågan att uppfatta 

och bearbeta ljud) mycket viktig för skriftspråksutvecklingen. Elbro (2004) skriver att vi inte 

alltid skriver som vi talar, men att det ändå är helt avgörande för läsutvecklingen att barn lär 

sig skriftens ljudprincip. Stadler (1998) framför att den fonologiska medvetenheten ser olika 

ut från individ till individ och att den inte bara utvecklas med naturlig mognad utan även är 

beroende av ärftlighet och miljöpåverkan. Hon skriver också att fonologisk medvetenhet inte 

är sammankopplad med intelligens.  

 

Att klara av att sätta samman ljud till ord och likaså att dela upp ord i enskilda ljud hör till den 

fonologiska förmågan som därför har en stor betydelse för läs- och skrivinlärningen menar 

Stadler (1998). Man bör därför träna mycket på den fonologiska medvetenheten innan den 

verkliga läsundervisningen påbörjas. Hon skriver också att barn lär sig bäst när övningarna är 

roliga och lustfyllda, hon varnar för tråkigt tragglande som lätt tar bort denna glädje.  
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Elbro (2004), Frost (2002) och Stadler (1998) framför alla att rim, ramsor och annan språklek 

har stor betydelse för barns fonologiska medvetenhet, och att det i sig är en bra grund som 

hjälper barnen i sin läsutveckling.  

 

Nedan presenteras olika steg i läs- och skrivutvecklingen: 

 

2.4.4 Låtsasläsning 

Stadler (1998) skriver att små barn som är vana vid att få sagor lästa för sig kan hämta en bok 

och låtsasläsa ur den. De kan hålla boken upp och ned eller göra andra saker som inte är 

korrekta enligt läsningens alla regler. Finns det bilder i boken är det lättare för barnet eftersom 

det då läser ur sitt minne, den händelse som är aktuell till en viss bild. Stadler skriver vidare 

att dessa barn även låtsasskriver, de klottrar tecken på papper och tycker att de skrivit något. 

Man kan här påstå att dessa barn har påbörjat sin skriftspråksutveckling, trots att de ännu inte 

vet vare sig hur man läser eller skriver. Barnens intresse för och medvetenhet om att 

skriftspråket finns är dem redan till stor nytta. 

 

2.4.5 Logografisk läsning 

Detta innebär enligt Stadler (1998) att barnen läser genom ordbilder. De känner inte till de 

enskilda bokstävernas egentliga alfabetiska betydelse utan har istället lärt sig att känna igen 

exempelvis o som en cirkel och l som ett streck. Man lär sig alltså känna igen ordbilder i olika 

sammanhang och läser egentligen inte alls i dess rätta betydelse, (man har lärt sig hur det ser 

ut där det står ”Mellanmjölk” på förpackningen).  

 

Ofta lär sig barn att känna igen sitt eget namn och säger att de kan skriva det, men egentligen 

skriver de det inte - de ritar det. De ritar av de symboler som de lärt sig bildar sitt namn, men 

förstår inte varför det är just dessa symboler/bokstäver. Även skyltar av olika slag lär sig barn 

ofta snabbt att känna igen, särskilt om det står något som betyder något speciellt för barnet – 

korv, glass eller hamburgare är exempel på detta.  

 

Logografisk läsning förekommer även hos vuxna som befinner sig i andra länder där man 

använder sig av ett annat alfabet än vårt. Då letar även vi vuxna efter symboler i anslutning 

till texten för att vi ska kunna förstå.  
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2.4.6 Alfabetisk läsning 

När barnet kommit så här långt i utvecklingen har det förstått kopplingen mellan bokstav och 

ljud och kan på så sätt läsa ord, detta kallas för alfabetisk läsning. Nu ska man inte längre 

använda den logografiska läsningen, nu är det istället de fonologiska principerna som gäller. 

En viss bokstav ska kopplas till ett visst ljud, detta sätt att tänka är helt nytt för barnen. Förut 

såg de ord som hela bilder, nu ska de sammanfoga flera små ljud för att komma fram till ett 

ord. Stadler (1998) skriver följande: 

    

   För att läsa alfabetiskt måste man kunna: 

• uppfatta skillnaden mellan ljud i det talade språket 

• känna igen bokstäverna 

• koppla rätt ljud till rätt bokstav 

• komma ihåg alla i ordet ingående ljud 

• komma ihåg ljudens inbördes ordningsföljd 

• läsa ihop de ingående ljuden enligt fonologiska regler 

• associera en betydelse till det lästa ordet (s 41) 

 

Stadler påpekar att detta inte sker i någon speciell ordning, utan lärs in om vartannat.  

 

2.4.7 Ortografisk läsning 

Den läsning som en van läsare utvecklat och behärskar utan ansträngning kallas, enligt Stadler 

(1998), för ortografisk läsning. Nu sker avkodningen automatiskt och man har ett bra flyt i 

läsningen. Flera ord har man lärt sig att känna igen till utseendet, bokstäverna har bildat 

ortografiska mönster som finns att hämta i långtidsminnet, och då vet man vad det står utan att 

behöva analysera varje bokstav. Så snart avkodningen automatiserats kan läsaren koncentrera 

sig enbart på innehållet och läsförståelsen. Då barnen börjar skriva utan att ljuda börjar det 

ortografiska ordförrådet byggas upp. 

Nedan presenteras två olika synsätt på läs- och skrivinlärning. Först den syntetiska metoden 

och ett exempel på den - Wittingmetoden och sedan den analytiska metoden och ett exempel 

på den – Läsning på Talets Grund. 
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2.5 Syntetisk metod 

Larsson med flera (1992) skriver att syntetiska metoder eller ljudmetoder innebär att man 

kodar av ljudet på bokstäverna för att få ihop dem till ett ord. Detta är den traditionella läs- 

och skrivinlärningsmetoden och stor vikt läggs alltså på att lära sig avkodningen – varje 

bokstav hör ihop med ett visst ljud. Att det kallas för syntetisk metod beror på att man sätter 

samman/syntetiserar delar/bokstäver till ord.  

 

Liberg (1993) skriver att undervisningen består av ljud- och uttalsläran och eleverna arbetar 

med bokstav för bokstav. Eleverna arbetar oftast var och en för sig och fokuserar mest på det 

lästekniska i början och innehållet i texten och förståelsen för den kommer i andra hand. Hon 

menar att det därför handlar om korta enkla ord vad det gäller formen, men kan vara ord 

eleverna då istället inte förstår innebörden av och att det ofta blir konstiga och onaturliga 

meningar. Taube (2005) skriver att läslärorna är uppbyggda så att det börjar med det 

lästekniskt enkla för att bygga vidare till det lästekniskt svåra. Bokstäver som är lätta att lära 

in börjar man att arbeta med och ord som är lätta att ljuda samman får barnen lära sig före de 

lästekniskt svåra orden. Man lär först in de ljudenligt stavade orden och sedan de ljudstridigt 

stavade. Man följer en välstrukturerad inlärningsgång för att lära barnen att avkoda.  

 

Fördelen med denna metod är enligt Taube just att det är så välstrukturerat, problemet är att 

texterna i början blir tråkiga eftersom man använder så få bokstäver i dem. 

 

2.5.1 Witting-Metoden 

Witting-Metoden, eller Metoden för läs- och skrivinlärning av Maja Witting, är enligt Larson 

med flera (1992), den metod som är den mest renodlade syntetiska metoden i Sverige. Den är 

utarbetad av Maja Witting, som den också har fått sitt namn efter. Witting arbetade i särskolan 

och undervisade barn med lässvårigheter. Hon tyckte inte att någon av de metoder som fanns 

kom dessa elever till godo och tyckte att en förändring behövdes, därför utarbetade hon denna 

metod. Larson med flera skriver vidare att metoden går ut på att ge eleverna en organiserad 

symbolträning (bokstavs/ljudträning) samtidigt som eleven på sitt eget sätt skall lästräna och 

öva läsförståelsen. Man utgår i metoden från det enskilda språkljudet som sedan sätts samman 

med andra ljud och bildar stavelser. Det man försöker göra är att hitta ord eller delar av ord i 

de stavelser som man har. Detta tränas sedan under lång tid innan den egentliga läsningen 

påbörjas. Vissa kombinationer av bokstäver kan bilda ett verkligt ord, medan andra inte 
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betyder något alls egentligen, dessa betydelselösa ord får användas i metoden och kallas då 

för nonsensord. Det är upp till den enskilde eleven att associera och bestämma om detta. 

Metoden följer ingen läsebok under första läsinlärningsperioden, senare införs speciella små 

texthäften. 

 

Larsson med flera (1992) skriver att Maja Wittings metod kan användas som; 

Nyinlärning; när en elev ska lära sig läsa och skriva för första gången. 

Ominlärning; används då en elev behöver lära om eftersom denne inte lyckats lära sig läsa 

och skriva första gången. 

Förstärkning och vidareutveckling; för elever som kan läsa och skriva, men behöver fördjupa 

sin språkliga förmåga, exempelvis elever med annat modersmål än svenska. 

 

2.6 Analytisk metod 

I den analytiska metoden, eller helordsmetoden, skriver Lindö (2002) att man utgår från 

helheten, förståelsen för innehållet i texter prioriteras framför en korrekt avläsning. Utifrån 

det jobbar man sedan, enligt Larson med flera (1992), med att hitta de mindre delarna-

ljuden/orden-bokstäverna för att sedan återgå till helheten igen. Man börjar alltså redan vid 

första läs- och skrivinlärningen med ord i hela meningar. Larson med flera skriver vidare att 

eleverna ses som aktiva och kreativa och att lärarens uppgift därför blir att på alla sätt 

underlätta och stödja inlärningen utan att styra den. Stor vikt läggs på den individuella 

anpassningen och här är det eleven själv som lär sig läsa med hjälp av läraren. Den analytiska 

metoden baseras enligt Frost (2002) på tre faser: 

A. helhet 

B. del 

C. helhet 

I steg A och C jobbar man med samma helhet, fast på olika sätt. I steg B tittar man på 

detaljerna i samma text. Frost skriver att det alltså är samma text som behandlas i de tre 

faserna och man arbetar med den ur olika vinklar beroende på vilken fas man befinner sig i. I 

första steget (A) arbetar man med förståelse för innehållet i texten och där tillåts stavfel och 

grammatiska fel. I nästa steg (B) bryter man ned texten till enskilda meningar, ord och ljud för 

att på så sätt arbeta fram en förståelse för hur man bildar ett korrekt skriftspråk, här tittar man 

på stavning och grammatik. Det slutliga steget (C) går ut på att man åter, med arbetet från steg 
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B med sig, går tillbaka till helheten för att tydligt kunna se och förstå hur skriftspråket tagit 

form. Han skriver också att denna metodik betonar att man ska utnyttja barnets eget naturliga 

språk i den första läsinlärningen och på så sätt skapa läsförståelse snabbare.  

 

2.6.1 Läsning på Talets Grund 

Den mest använda analytiska metoden i Sverige är, enligt Taube (1997), LTG, Läsning på 

Talets Grund. LTG har en amerikansk föregångare, LEA, Language Experience Approach. 

Lindö (1998) berättar att LTG-metoden utvecklades på 70-talet av Ulrika Leimar och 

upplevdes av många lärare och lärarutbildare som starkt provocerande eftersom 

svenskundervisningen på den tiden till stor del bestod av syntetiska metoder.  

 

Larson med flera (1992) skriver att Leimar framför och betonar att läsinlärningen inte behöver 

vara så strikt och inte heller se lika ut för alla barn. Taube (2005) skriver att arbetssättet är 

uppbyggt så att eleverna ska ha sina erfarenheter, förståelse och känsla som utgångspunkt i 

läs- och skrivinlärningen. Dialogen mellan lärare och elever, individuellt eller i grupp är 

grunden för arbetssättet. Elevernas gemensamma upplevelser behandlas muntligt i dialog 

mellan elever och lärare samtidigt som det nedtecknas till texter. Dessa texter kallas 

dikteringar och eleverna ska läsa och analysera dem flera gånger på olika sätt. Eleverna vet 

alltså vad texten innehåller men de flesta kan inte bokstäverna och lästekniken så de kan ändå 

inte rent tekniskt läsa vad som står.  

 

Taube framför även att vid användning av LTG väljer eleverna själva i vilken ordning de vill 

lära in bokstäverna. De som har lätt att lära kan därför snabbt gå vidare med nya bokstäver 

medan de som behöver mer tid på sig kan göra det.  

 

Fördelen med LTG, menar Taube, är att det är motiverande för eleverna att jobba med texter 

som har ett personligt innehåll. Nackdelen är att barnen får stöta på alla lästekniska 

svårigheter på en gång, till exempel ng-ljuden, dubbelteckning och sje-ljuden. Detta klarar 

inte alla elever av, de behöver istället en långsamt stigande svårighetsgrad i 

läsundervisningen.  
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2.7 Att välja metod 

Dahlgren med flera (1999) menar att alla barn har olika erfarenheter av och olika stort behov 

av att lära sig läsa och skriva. Det skiljer sig åt mellan eleverna hur intresserade de är av att 

lära sig detta, en del vill skynda på och lära sig med en gång, medan andra tar det lugnare och 

tycker att det finns andra viktigare saker i livet än att lära sig läsa och skriva. De skriver 

vidare att alla människor dessutom har olika sätt att lära in på och därför behöver olika slags 

stöd och hjälp för sin inlärning. Även Stadler (1998) påpekar att barn är olika och utvecklas i 

olika takt. Hon tar också upp det faktum att eleverna kommer från mycket skiftande 

uppväxtmiljöer och därför har olika mycket kunskap och erfarenhet med sig. Stadler menar att 

det i vanliga skolklasser är mycket varierande hur långt eleverna kommit med den allmänna 

mognaden, språkliga medvetenheten, ordkunskapen och vanan att använda språket.  Det är 

viktigt att läs- och skrivövningarna kopplas till elevernas liv och lärande och blir meningsfulla 

för dem, så att alla får förståelse för vikten, nyttan och glädjen med att kunna läsa och skriva. 

Enligt Taube (2005) är det långt ifrån alla sjuåringar som kommer till skolan som har klart för 

sig vad läsning egentligen innebär och varför man ska kunna det, det de känner till om läsning 

är att det är något de ska lära sig i skolan.  

 

Det viktigaste med allt som har med läs- och skrivinlärning att göra är enligt Björk och Liberg 

(2003) att barnen ska tycka att det är roligt. De måste känna glädje inför det och på så sätt 

kommer deras språk automatiskt att utvecklas så att de blir goda läsare och skribenter. De 

skriver vidare att den allra bästa metoden för läs- och skrivinlärning är 

”godnattsagemetodiken”. Att mamma och pappa läser olika sagor under trygga och lustfyllda 

förhållanden. Detta kan lärare inte styra över, men lärare kan erbjuda liknande former av 

lustfylld högläsning i trygga situationer. Att gemensamt med eleverna läsa och samtala om 

böcker bidrar enligt Björk och Liberg starkt till att väcka intresset för och kunskap om skrivna 

texter och för läsning, vilket i sin tur gör att läraren på det sättet medvetet kan bidra till 

elevernas läs- och skriftspråkutveckling.  

 

Liberg (1993) menar också att sångstunder kan vara utvecklande för läs- och skriftspråket om 

man har sångtexten framför sig och följer med i den då man sjunger. 

Enligt Larson med flera (1992) är det viktigt att hitta en balans mellan syntetiska och 

analytiska metoder. De metoder som används idag är oftast uppbyggda i en kombination av 

syntes och analys. De menar att det är viktigt att lärare tänker efter vilken metod som 
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nybörjare i skolan ska få möta, ska tyngdpunkten ligga på avkodning eller förståelse?  

Myrberg (2003) skriver att en bra lärare behärskar flera olika arbetssätt, känner till olika 

material och kan välja det som är lämpligast för gruppen eller den enskilde eleven för 

stunden. Han skriver också att det ska finnas en tanke bakom vad, varför och hur läraren 

väljer att arbeta med läs och skrivinlärningen.   

 

Stadler (1998) skriver att forskning visat att hur väl eleverna lär sig läsa och skriva inte 

hänger på om man som lärare använder en speciell metod. Det har enligt henne istället större 

betydelse vad läraren har för kunskap och personliga kvalifikationer. Hon menar att resultatet 

beror på hur man i olika situationer använder metoderna och möter eleverna. Stadler skriver 

vidare att man som lärare förändrar sin attityd och sitt arbetssätt med åren som går, då man lär 

sig vad som fungerar bra/sämre i olika situationer. Hon påpekar också att man bör ha en 

fungerande handlingsplan för sin första undervisning som nyutbildad, och sedan noggrant 

följa upp och utvärdera sitt arbete för att utveckla sitt arbetssätt. Flexibilitet menar hon också 

är viktigt, man måste som lärare kunna anpassa undervisningen till olika elevers behov och 

vara öppen för att ändra arbetssätt. Att då och då fråga sig själv vad man gör och varför man 

gör just si eller så med läs- och skrivundervisningen är något som varje lärare bör göra med 

jämna mellanrum.  

 

2.8 Problemprecisering 

Hur kan man utforma läs- och skrivundervisningen i förskoleklass och klass ett? 
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3 Metod 

3.1 Urval 

För att kunna göra min undersökning valde jag att kontakta en förskollärare och två lärare. 

Dessa pedagoger kände jag till sedan tidigare eftersom alla tre arbetar inom samma 

skolområde som jag själv gör. Jag visste också att de arbetar/nyligen har arbetat med elever i 

förskoleklass och klass ett. Dessutom visste jag att de båda lärarna arbetar på olika sätt i 

förhållande till varandra med läs- och skrivinlärningen och att förskolläraren arbetar mycket 

med bokstäver i sin verksamhet. Jag valde alltså medvetet ut just dessa pedagoger för att få 

veta mer om de olika synsätten inom läs- och skrivinlärning. Alla tre tilltänkta personer 

ställde upp på att vara delaktiga i undersökningen och därmed blev det inget bortfall. I detta 

arbete kan man inte spåra vilka dessa pedagoger verkligen är eftersom jag har använt mig av 

fingerade namn i samband med redovisningen av intervjuerna. Jag har heller inte angett vilka 

skolor de arbetar på.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag gjorde en kvalitativ undersökning och använde mig då av personliga intervjuer. De 

frågeområden jag tog upp i intervjuerna med pedagogerna var: 

• läs- och skrivinlärningsmetoder 

• material och läromedel för läs- och skrivinlärning 

• bokstavsarbetet 

• elevers olika kunskaps- och utvecklingsnivå inom läs- och skrivinlärning 

Dessa punkter var kärnan i intervjuerna. En lista över samtliga intervjufrågor finns i 

resultatdelen av arbetet. 

 

3.3 Procedur 

Då jag hade valt ut vilka pedagoger jag ville intervjua fortsatte jag med att kontakta dem. Två 

av dem besökte jag på skolan där de arbetar och den tredje pedagogen kontaktade jag via 

telefon. Alla tre var villiga att ställa upp på intervju och vi kunde boka tid och plats med en 

gång. Jag lät pedagogerna välja var och när intervjuerna skulle hållas, den första hölls hemma 

hos mig, den andra hemma hos en av pedagogerna och den tredje på en av pedagogernas 



 15 

arbetsplats. Intervjuerna var individuella och varje intervju tog i genomsnitt 40 minuter att 

genomföra.  

 

Intervjuerna spelade jag in på band och ingen av pedagogerna hade något att invända mot 

detta. Anledningen till att jag ville spela in dem var att jag ville kunna koncentrera mig på vad 

pedagogerna verkligen svarade på mina frågor och kunna komma med följdfrågor, för att på 

så vis få fram så mycket information som möjligt för att senare kunna svara på min 

frågeställning. Hade jag suttit med papper och penna för att anteckna under intervjuerna hade 

resultatet förmodligen inte blivit lika uttömmande eftersom en del av min koncentration då 

gått åt till att skriva ned det pedagogerna berättade.  

 

3.4 Databearbetning 

Då intervjuerna var gjorda började jag med att lyssna av de inspelade banden och skrev ned 

alltsammans på datorn. Det tog tid och blev många sidor text som jag sedan skrev ut. Utifrån 

detta ville jag sedan sortera in materialet i olika kategorier, för att kunna redovisa på ett bra 

sätt, och valde att klippa sönder papperna till textremsor. Med hjälp av dessa textremsor blev 

materialet överskådligt och jag plockade fram och tillbaka med textremsorna i olika högar tills 

jag så småningom bestämt mig för hur jag skulle kategorisera. Under dessa kategorier skrev 

jag sedan ned och jämförde pedagogernas arbetssätt och åsikter med varandra. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att försöka säkerställa att jag skulle få ut det jag ville veta om pedagogernas åsikter och 

tillvägagångssätt angående läs- och skrivinlärning från intervjuerna tänkte jag först noggrant 

igenom vilka frågor jag skulle ställa till pedagogerna och lät även min handledare se över 

dem. Jag provintervjuade också en kollega för att se hur hon uppfattade frågorna, vilka svar 

hon gav och hur jag kunde ställa följdfrågor på hennes svar. Det fungerade som jag hade tänkt 

mig och då jag genomförde intervjuerna tyckte jag därför att validiteten av mitt mätinstrument 

var relativt god.  

 

Jag är ingen van intervjuare och misstag begicks säkerligen som påverkade resultatet, det bör 

man tänka på då man bedömer undersökningens reliabilitet. Intervjuerna skedde på olika 

ställen, men det var ändå situationer som liknade varandra. Jag ledde intervjun och försökte 
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inta ett neutralt förhållningssätt, det var samma frågor och vi blev inte störda eller avbrutna. 

Alla intervjuer spelades in på band och kunde därmed bearbetas mycket noggrant i efterhand. 

Jag skrev ned hela de inspelade intervjuerna och vet därför att mina anteckningar utifrån 

intervjuerna är helt korrekta. Däremot gäller intervjuerna endast tre personer och kan därför 

inte sägas representera åsikterna från en majoritet av lärarkåren. Reliabiliteten av 

undersökningen är, med tanke på ovanstående, i mina ögon sett varken särskilt hög eller låg.   
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4 Resultat 

Jag börjar med att göra en kort presentation av pedagogerna i undersökningen och visar vilka 

frågor jag ställde i intervjuerna. Efter detta redovisar jag intervjuerna genom att bearbeta ett 

diskussionsområde i taget. Alla namn jag använder i samband med intervjuerna är fingerade. 

Som avslutning på resultatdelen finns en resultatsammanfattning med det viktigaste som kom 

fram i min undersökning.    

 

4.1 Presentation av pedagogerna 

Kristina är 51 år och utbildad lågstadielärare (åk 1-3). Hon tog sin lärarexamen 1985 och har 

arbetat som lärare sedan dess. Under dessa år har hon arbetat mycket med läs- och 

skrivinlärning.  

Lena tog sin lärarexamen 1993. Hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning mot svenska och so. 

Lena är 35 år gammal och eftersom hon följt med sina elever upp i årskurserna, som 1-7 

lärare kan göra, har hon inte hunnit arbetat så väldigt mycket med läs- och skrivinlärning.  

Eva är utbildad till förskollärare, hon tog sin examen 1978. Eva är 46 år och har under den 

mesta tiden i yrket arbetat med barn som är sex år (dagens förskoleklass). Hon har arbetat 

mycket med bokstavsinlärning under dessa år. 

 

4.2 Intervjufrågor 

De frågor jag ställde till pedagogerna i intervjuerna var följande: 

• Hur tänker du då du bestämmer vilket material dina elever ska arbeta med? Vilket 

läromedel använder du? Varför? 

• Hur arbetar du med den första läs- och skrivinlärningen/bokstavsarbetet? 

• Har du använt/använder du dig av någon speciell läs- och skrivinlärningsmetod? 

Vilken/vilka? Varför?  

• Gör du något annorlunda nu, än då du började undervisa läs- och skrivinlärning? Vad 

och varför? 

• Gör du någon sorts undersökning/test så att du vet var varje elev befinner sig i läs- och 

skrivutvecklingen då de börjar i skolan? 

• Hur gör du med elever som redan kan läsa då de kommer till skolan och med dem som 

redan från start har svårt att hänga med i tempot? 



 18 

Under intervjuerna kom det fram fler saker än de jag frågade efter, men som ändå kändes 

betydelsefulla att ha med i redovisningen. Dessutom gick frågorna in i varandra och då jag 

sorterade svaren från intervjuerna blev diskussionsområdena därför på ett annat sätt än hur 

intervjufrågorna löd. 

 

4.3 Pedagogernas val av metod i läs- och skrivundervisningen 

Ingen av pedagogerna följer en särskild metod i läs- och skrivundervisningen. De tar idéer 

från olika material och metoder och blandar så att de finner en egen metod som de tycker 

fungerar bra för just dem. De menar att det behövs en blandning av syntetiska och analytiska 

metoder för att få fram det bästa sättet att lära eleverna. Kristina har prövat olika sätt genom 

åren och kommit fram till vad hon tycker fungerar bäst. Hon menar att det inte alltid går att 

skriva som det låter, som Wittings metod bygger på, och LTG metoden blir ett för stort arbete 

där många barn inte klarar att se helheten. Lena törs, i rädsla för att hon ska göra något fel så 

att eleverna inte lär sig läsa, inte lämna materialet hon har och följer det. Materialet är mest 

byggt på det syntetiska arbetssättet men det finns även inslag av analytiska metoder. Eva 

arbetar också med metoder på ett blandat sätt men med tyngdpunkt på hur bokstäverna låter 

och med ljudningen eftersom hon anser är det bästa sättet och att det passar henne bäst.  

 

4.4 Material 

Pedagogerna har olika uppfattningar om hur man kan arbeta med läs- och skrivinlärningen. 

Läroböcker och annat pedagogiskt material prioriterades olika hos pedagogerna. Kristina och 

Eva menar att man inte behöver följa ett läromedel utan att det går bra ändå, man får hitta på 

andra lösningar som de menar är bättre och roligare för eleverna. Som exempel på annat 

material nämner de klossar med bokstäver på, pussel, spel och sagokort. Kristina påpekar att 

man genom att ta bort läroböcker kan minska tävlandet mellan eleverna som ofta uppstår, om 

vem som kommit längst och jobbat snabbast. Samtidigt är det också lättare att individualisera 

undervisningen då man inte är beroende av färdiga böcker. Lena som har minst erfarenhet av 

att arbeta med läs- och skrivinlärning vill ha läromedelsmaterialet att luta sig emot som stöd i 

sin undervisning så att inget ska gå fel. Hon menar att det är det enklaste sättet för henne som 

lärare att göra så, men hon är inte övertygad om att det egentligen är det bästa sättet för 

eleverna. 
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4.5 Tester för att veta var barnen befinner sig i utvecklingsnivån 

Ingen av pedagogerna gör något slags test på eleverna vid skolstarten för att se var de befinner 

sig i sin läs- och skrivutveckling. Däremot gör speciallärarna ett par tester om året som 

pedagogerna får ta del av resultatet ifrån. De menar att man utifrån dessa tester kan se om det 

finns barn med stora svårigheter. Anledningarna till att pedagogerna inte gör något test på 

eleverna varierar. Kristina menar att hon ser var barnen befinner sig i utvecklingen ändå 

eftersom de barn som kan mycket gärna vill berätta och visa det för fröken. Lena känner att 

hon ändå inte skulle ha någon nytta av resultatet från ett test eftersom hon inte vet vad/hur hon 

ska ändra sin undervisning utifrån vad resultaten visar. Eva lägger upp sin undervisning 

utifrån de saker speciallärarna testar av. Sedan väntar hon in resultatet från testen som de gör 

och ändrar, om det visar sig behövas, då inriktningen i sin undervisning.  

 

4.6 Bokstavsarbetet 

Det viktigaste vid bokstavsinlärningen är att lära eleverna hur bokstäverna låter istället för vad 

de heter. Förutom detta arbetar pedagogerna på skilda sätt vid arbetet med 

bokstavsinlärningen. Lena och Eva följer en viss arbetsordning med flera olika inslag vid 

varje ny bokstav. Lena tar idéer till dessa olika moment från handledningar till läroböcker 

som hon tycker om. Det handlar om saker som att hitta ord som innehåller den aktuella 

bokstaven, skriva bokstaven med pensel och vatten på tavlan, klippa ut den från tidningar, 

jobba i arbetsboken och finskrivningsboken. Eva har en ganska kort genomgång som rutin för 

sitt arbete med veckans bokstav eftersom hon inte vill ha så långa arbetspass för barnen i 

förskoleklassen. Hon presenterar bokstaven med hjälp av en handdocka, sedan får barnen 

försöka komma på ord som innehåller veckans bokstav och till sist får barnen varsitt 

arbetsblad med den aktuella bokstaven. Kristina försöker däremot variera sig med jämna 

mellanrum, hon arbetar på ett sätt med de fyra första bokstäverna, exempelvis låter hon 

eleverna spåra bokstaven och skriva den med olika färger. Sedan byter hon arbetssätt till de 

nästa fyra, så att de exempelvis får jobba med lera och forma bokstaven, klippa ut bokstaven 

ur tidningar och klistra upp och så vidare. Kristina försöker ständigt hitta på nya saker och 

använder sig mycket av leken som inslag i bokstavsarbetet eftersom hon tror att barnen lär sig 

bättre på det lekfulla sättet än om de jobbar i böcker. Då kan hon exempelvis göra om leken 

”Hunden och benet” så att hunden istället för att leta efter ett ben letar efter ett s och går runt 

till barnen i ringen och låter s, s, s. 

 



 20 

4.7 Undervisning med variation och glädje 

Det ska vara roligt och eleverna ska helst få omväxlande uppgifter i skolan enligt de tre 

pedagogerna. Eleverna lär sig då något upprepas flera gånger för dem, men pedagogerna 

påpekar att man kan upprepa en viss sak fast man gör det på olika sätt. De menar att man 

måste se upp så att arbetet inte blir för ensidigt och långtråkigt eftersom det finns en risk att 

barnen tröttnar och heller inte lär sig vidare bra då. Kristina varnar för att det lätt blir 

långtråkigt om man följer ett arbetsschema som ser lika ut för hela alfabetet vid 

bokstavsinlärningen. Hon menar att det är viktigt att ständigt hitta på nya saker i sin 

undervisning. Lena känner att det blir tjatigt att alltid göra samma saker med bokstäverna och 

försöker därför ibland att hitta på lite andra saker som bryter av eftersom hon tycker det är 

viktigt att det är roligt också. Eva tror att det är bra att hitta på små enkla roliga saker som gör 

att barnen lär sig fast de inte tänker på det, såsom en lek, en sång eller en saga om olika 

bokstäver. Pedagogerna menar alltså att skolarbetet ska vara roligt och varierande eftersom 

barnen lär sig bäst på det sättet.  

 

4.8 Läs- och skrivundervisning för de långsamma eleverna 

Att det i en klass alltid finns några elever som är långsamma och inte hänger med i klassens 

tempo i läs- och skrivutvecklingen är något som pedagogerna funderar över på något olika 

sätt. Kristina låter inte eleverna gå vidare förrän de befäst sin kunskap eftersom hon anser att 

det inte är någon idé eftersom det blir för svårt dem. Hon menar att dessa barn lär sig på 

samma sätt som andra barn men att det tar längre tid och att det måste få ta den tiden. Det är 

viktigt att inte traggla för mycket med dessa barn, de måste också få leka, vara med kompisar 

och tänka på andra saker. Lena och Eva låter däremot dessa barn följa med i de andras tempo 

och menar att barnen får ta in den kunskap de klarar av. Lena menar att det är viktigt att 

barnen får lära in på flera sätt eftersom alla lär olika, men att det tar så lång tid för dessa barn 

att de inte hinner med alla dessa moment. Hon är medveten om att alla barn inte hinner klart 

med alla moment de gör och att de inte kan alla bokstäver de arbetat med. Både Lena och Eva 

tycker att det är svårt att veta hur man ska hantera situationen med de långsamma eleverna i 

klassen eftersom man oftast är ensam lärare. Kristina menar att datorn är ett bra hjälpmedel 

för dessa barn eftersom de då kan vara ganska självgående och inte behöver vänta på hjälp av 

fröken.  
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4.9 Läs- och skrivundervisning för de snabba eleverna 

Att de elever som redan kan mycket då de kommer till skolan eller de som lär sig väldigt 

snabbt inte ska behöva jobba så mycket med för enkla saker i skolan är pedagogerna överens 

om, de menar att det skulle bli för tråkigt för dem. Man har hittat olika sätt att hantera den 

situationen, till exempel erbjuda lite annat material till dessa elever och inte alltid låta dem 

göra samma sak som de andra eleverna. Man måste försöka utmana även dem annars blir det 

för tråkigt och inte heller utvecklande för dem. Däremot menar Kristina och Lena att man ska 

kräva att de är noggranna och inte slarvar över sitt arbete bara för att de redan kan vissa saker. 

Eva poängterar vikten av att det ska vara rolig undervisning med inslag av spel och lekar så 

att dessa elever inte blir för uttråkade, då tycker de att det är roligt för lekens skull även om de 

kanske inte lär sig något. 

 

4.10 Förändring och utveckling av undervisningen     

Man tänker hela tiden och försöker förbättra och utveckla sitt arbete med läs- och 

skrivinlärningen menar alla tre pedagogerna. Det verkar också som att ju mer erfarenhet man 

har desto mer törs man lämna läromedelsmaterial och vågar komma med egna idéer som man 

prövar. Kristina och Eva säger att de var mycket mer styrda av läromedlen då de var 

nyutbildade mot vad de är nu och Lena vill förändra sitt arbetssätt så att det blir roligare och 

bättre till nästa nya etta hon får. Alla tre säger att de hela tiden tänker vidare och vill försöka 

förändra och förbättra sin undervisning. De säger också att de inte arbetar/vill arbeta på 

samma sätt som då de var nyutbildade. Kristina menar att det viktigaste som lärare är att man 

aldrig slutar tänka och Eva tycker det är värdefullt att träffa andra lärare för att utbyta 

erfarenheter och att gå på föreläsningar för att få nya idéer.  

 

4.11 Resultatsammanfattning 

Enligt pedagogerna finns ingen särskild metod som är lämplig att följa till punkt och pricka i 

sin undervisning av läs- och skrivinlärning. Vad som behövs för att eleverna ska lära sig på 

bästa sätt är enligt dem en blandning av syntetiska och analytiska metoder, alltså någonstans 

mittemellan Wittings metod och LTG metoden. De mer erfarna pedagogerna arbetar på det 

sätt de lärt sig med åren passar för just dem och vill kunna vara fria i sitt tänkande och inte 

uppbundna av ett läromedel. Den yngre läraren med mindre erfarenhet känner däremot ett 

stöd i att följa ett läromedels arbetsgång och tips.  
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Pedagogerna gör inget test av eleverna för att se var de befinner sig i läs- och 

skrivutvecklingen då de börjar skolan. De menar att det är onödigt eftersom man endera kan 

se det ändå, utan test, eller för att man anser att man ändå inte kan använda sig av resultatet 

från testet på ett bra sätt. Däremot finns speciallärare som gör tester på barnen två gånger om 

året och utifrån det resultatet kan pedagogerna se vilka barn som är i svårigheter.  

 

Arbetssättet med bokstavsarbetet ser olika ut hos pedagogerna. Två av dem har en bestämd 

arbetsordning med olika moment som de följer för varje ny bokstav medan den tredje 

pedagogen ändrar arbetssätt då och då. En av dem använder sig av en arbetsbok som eleverna 

jobbar i medan de andra hittar på eget material.  

 

Det är viktigt att eleverna har roligt och får omväxlande uppgifter i skolan eftersom de då lär 

sig på bäst sätt. Är undervisningen för ensidig och långtråkig är risken stor att barnen tröttnar 

och därmed inte är mottagliga för att lära sig saker. Pedagogerna rekommenderar att man ska 

leka och använda pedagogiskt material exempelvis datorn, pussel, klossar och spel.  

 

I arbetet med elever som har en långsam läs- och skrivutveckling menar två av pedagogerna 

att de barnen får hänga med så gott det går i de övrigas tempo trots att de kanske inte hinner 

med alla uppgifter och inte hinner lära sig. De menar att det är svårt att göra på något annat 

sätt eftersom man oftast är ensam lärare med klassen. Den tredje pedagogen resonerar tvärtom 

och anser att man inte ska forcera för fort för dessa elever, det får ta den tid det tar, annars lär 

de sig inte menar hon. Pedagogerna är däremot överens om att de elever som redan kan 

mycket och är snabba i sin läs- och skrivutveckling inte behöver jobba så som de övriga 

eleverna med bokstavsinlärning. Man måste hitta nya arbeten och utmaningar till dessa elever 

så att de inte får långtråkigt och tappar lusten att lära. 

 

Alla tre pedagoger menar att man hela tiden försöker förbättra och utveckla sin undervisning 

av läs- och skrivinlärningen. De tänker hela tiden vidare och förändrar sitt arbetssätt med 

åren. Man arbetar inte på samma sätt man gjorde då man var nyutbildad, erfarenheten gör att 

man lämnar böckerna mer och mer.   
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5 Diskussion 

5.1 Reflektioner kring undersökningen 

Problempreciseringen i detta arbete lyder: Hur kan man utforma läs- och skrivundervisningen 

i förskoleklass och klass ett? I inledningen står det att jag är nyfiken på hur lärarna arbetar 

med den inledande läs- och skrivinlärningen och att jag vill veta vad de tycker och tänker 

angående ämnet. Jag ville även se vad forskares teorier säger i frågan. Nu när undersökningen 

är gjord och jag ska knyta ihop säcken känner jag mig ganska nöjd. Jag tycker jag har fått svar 

på mina frågor och funderingar.  

 

I litteraturgenomgången finns grundläggande fakta om vad läsning och skrivning innebär och 

en presentation av hur dess process och utveckling går till. Där finns även exempel på olika 

metoder för läs- och skrivinlärning och forskares åsikter om hur man som lärare bör tänka då 

man ska välja arbetssätt för ämnet. I resultatdelen presenteras exempel på hur man som lärare 

går till väga och tänker runt sin undervisning i läs- och skrivinlärning. Jag är medveten om att 

jag i litteraturgenomgången delvis tar upp saker som inte nämns i resultatdelen men jag anser 

ändå att det är relevant utifrån min frågeställning. Jag behöver grundläggande fakta kring 

ämnet som finns i litteraturgenomgången tillsammans med pedagogernas synpunkter och 

arbetssätt för att kunna bilda mig en egen uppfattning om hur man kan arbeta med läs- och 

skrivinlärningen på ett bra sätt.  

 

Jag tycker att undersökningen har gått bra att genomföra och är väldigt nöjd med att jag 

spelade in intervjuerna på band. Det var bekvämt att slippa anteckna och jag kunde ägna hela 

min uppmärksamhet åt vad pedagogerna sa. Dessutom vet jag att allt pedagogerna sa faktiskt 

dokumenterades på helt korrekt sätt. Som ovan intervjuare upplevde jag det dock som svårt att 

leda tillbaks den jag intervjuade på rätt spår då det ibland drog iväg åt fel håll. Det kändes 

oartigt att bara klippa av det som personen berättade om samtidigt som jag visste att intervjun 

var tidsbegränsad och att det därför var viktigt att vi höll oss till det jag verkligen villa få veta. 

Det jag upplevde var svårast med arbetet och som jag lade ned mycket tid på var att välja ut 

vilken litteratur jag skulle använda mig av. Jag upplevde det som att det fanns så enormt 

mycket relevant litteratur i ämnet att det var svårt att begränsa och veta vad jag skulle välja att 

presentera, av allt jag läst, i arbetet. 
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I diskussionen har jag valt att slå samman några av temaområdena från resultatet eftersom de 

går in i varandra och mycket skulle bli upprepning om de bearbetades var för sig.    

 

5.2 Pedagogernas val av metod och material i läs- och skrivundervisningen 

Liberg (1993) menar att det kan vara svårt att välja vilken läs- och skrivinlärningsmetod man 

som lärare ska använda sig av i undervisningen. Detta var vad även jag kände innan jag skulle 

göra min undersökning. Eftersom det, som Malmgren (1996) skriver, inte finns något i 

Läroplanen som säger vilken metod, teori eller undervisningsform lärare ska använda sig av 

blir det alltså helt upp till de enskilda skolorna och lärarna att själva välja ett arbetssätt som 

passar dem. Enligt pedagogerna i min undersökning finns ingen utarbetad metod som är 

lämplig att följa helt och fast. De menar att man istället måste blanda och ta inslag från olika 

metoder och material, hitta på saker själv och göra sig en egen metod som passar en bra.  

 

Att det bästa sättet för elever att lära sig är att blanda syntetiska och analytiska metoder är 

pedagogerna i undersökningen och Larson med flera (1992) helt överens om. Jag är också 

villig att hålla med dem, det verkar som att det bästa är att skapa sig en egen metod som 

befinner sig någonstans mittemellan Wittings metod som är syntetisk och LTG metoden som 

är analytisk. Elbros (2004) indelning av läsprocessen i två delar, avkodning och 

språkförståelse, förstärker också min uppfattning om att man behöver blanda olika arbetssätt. 

Vid avkodningen ljudar man ihop bokstäver och vid språkförståelsen ser man till hela språkets 

uppbyggnad och betydelse. Jag anser att Elbro (2004) och Stadler (1998) har rätt då de påstår 

att man inte kan välja att arbeta med avkodning eller språkförståelse, inget av dem kan 

uteslutas för att man ska få en fungerande läs- och skrivkunnighet. Man kan däremot välja om 

man vill arbeta med tyngdpunkten på syntetiska eller analytiska metoder. I min undersökning 

kunde man se att de tre pedagogerna arbetade på olika sätt och använde sig av olika material, 

exempelvis använde någon mest färdiga läromedelsböcker, medan andra föredrog annat 

pedagogiskt material såsom klossar, pussel och spel. Jag upplevde det ändå som att alla tre 

arbetade på ett sätt som mest bestod av syntetiska metoder, men absolut även med inslag av 

analytiska. De hade, precis som Elbro (2004), en grundläggande åsikt om att barnen måste 

kunna ljudprincipen för bokstäverna för att överhuvudtaget lära sig läsa och skriva men 

behöver samtidigt förståelse för innehållet. 

 



 25 

Jag tror precis som Myrberg (2003) att en bra lärare ska känna till flera olika arbetssätt och 

material och sedan utifrån den aktuella gruppen och dess individers behov välja hur man ska 

arbeta. Något jag anser är intressant är Stadlers (1998) synpunkter om att det inte hänger på 

vilken metod man använder sig av, utan att hur väl eleverna lär sig läsa och skriva beror på 

hur man som lärare bemöter eleverna och använder sig av sin kunskap i läs- och 

skrivundervisningen. Jag tolkar detta som att det är bättre att lägga tid och kraft på att försöka 

bemöta eleverna på ett bra sätt än att leta efter eller försöka skapa den perfekta metoden för 

läs- och skrivinlärning.  

 

De flesta läsläror är syntetiskt upplagda och är enligt pedagogerna i min undersökning och 

Taube (2005) uppbyggda så att det börjar med det lästekniskt enkla och sedan utökas 

svårighetsgraden successivt. Att man faktiskt kan läsa några ord efter att man bara lärt in 

några få bokstäver menar pedagogerna är stimulerande för barnen, medan Taube (2005) ser 

ett problem med att texterna blir tråkiga då det handlar om så få bokstäver. Jag anser att det är 

viktigt att barnen lär sig att ljuda ihop ord men frågan är om man verkligen behöver ha en 

läslära till det. Jag tror det går lika bra att använda annat material, precis som pedagogerna 

påpekade, klossar, spel med mera. Idén Witting har om nonsensord, där man sätter samman 

bokstäver som inte blir verkliga ord, tycker jag mycket om eftersom barnen ändå lär sig att 

ljuda ihop bokstäver samtidigt som det kan bli väldigt skojigt. Jag tror även, precis som 

pedagogerna i undersökningen och Taube (2005) anser, att det blir för svårt för barnen att 

arbeta enbart enligt LTG och analytiska metoder då de får så mycket nya saker presenterade 

för sig på en gång. Många barn tror jag kan bli förskräckta och avvaktande inför läs- och 

skrivinlärning då de ser hur mycket olika moment och regler skriftspråket innehåller. Jag tror 

risken finns att en del barn ger upp innan de ens har börjat… 

 

Björk och Liberg (2003) anser att den allra bästa metoden för läs- och skrivinlärning är 

”godnattsagemetodiken”. De barn som får litterära lustfyllda stunder får mycket gratis i sin 

läs- och skrivinlärning. Vi lärare kan inte ersätta detta för de barn som inte får det hemma 

men vi kan erbjuda liknande stunder, det tror jag är väldigt viktigt. Även i kursplanen för 

svenska i grundskolan, Skolverket (2000), står det att skönlitteratur och andra texter ska ligga 

till grund för det språkutvecklande arbetet. Här tror jag lärare kan tillföra mer än vad som görs 

idag. Många är nog inte medvetna om vilken stor betydelse och påverkan skönlitteraturen har 

för läs- och skrivinlärningen. Detta nämnde pedagogerna i undersökningen inte något om och 
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jag upplever heller inte att det tas särskilt mycket tid till högläsning i de skolor där jag känner 

till verksamheterna. Det känns som att det är lite lyxigt att ha dessa högläsningsstunder och 

jag tror man som lärare är orolig för att det inte ser ut som att barnen lär sig något under tiden, 

vilket är helt fel. 

 

5.3 Tester för att veta var barnen befinner sig i utvecklingsnivån 

Ingen av pedagogerna i undersökningen gör något slags test på eleverna vid skolstarten för att 

se var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Speciallärare gör tester två gånger om året 

så att man kan se om någon elev har svårigheter. Men om man ska individualisera sin 

undervisning, vilket man ska enligt läroplanen, behöver man enligt mig veta var varje individ 

befinner sig i läs- och skrivutvecklingen för att kunna erbjuda en bra undervisning. Jag tycker 

inte det ska gälla bara de elever som har svårigheter, som upptäcks vid speciallärarnas tester. 

Även de elever som kommit långt i sin utveckling bör mötas på rätt nivå. En av pedagogerna 

menar att man ser var eleverna befinner sig ganska snabbt ändå, utan test, men jag känner mig 

osäker. Jag skulle vilja testa mina elever på något sätt för att få en bra grund att stå på då jag 

ska planera min undervisning. Malmgren (1996) framför att den officiella myndigheten 

kontrollerar att målen i läroplanen uppfylls genom olika tester och utvärderingar – de 

nationella proven. Kanske borde den enligt min åsikt även komma med test som kan hjälpa 

till att hitta vilken utvecklingsnivå eleverna befinner sig på i sin läs- och 

skrivinlärningsprocess. Det måste vara bättre att redan från början se vilka insatser som 

behövs göras för vissa elever, ofta får det gå för lång tid innan det upptäcks och tas på allvar. 

Då kan det vara väldigt svårt att hinna lära om så att man klarar dessa test som Malmgren 

(1996) skriver om.  

 

5.4 Bokstavsarbetet och undervisning med variation och glädje 

Pedagogerna i undersökningen prioriterade alla att arbeta med hur bokstäverna låter. Det 

ansåg de var det viktigaste vid bokstavsinlärningen. Enligt Stadler (1998) är det just förmågan 

att kunna koppla samman bokstävernas utseende med ett språkljud som är det grundläggande 

för att lära sig skriftspråket. Den fonologiska medvetenheten, som detta hör till, är därför 

enligt Stadler (1998) mycket beroende av att man kan uppfatta och bearbeta ljud. Jag anser att 

ovanstående är av stor vikt och vill påstå att det är viktigare att barnen får lära sig hur 

bokstäverna låter än att de lär sig namnen på dem. Detta är enligt mig särskilt viktigt med 

tanke på de barn som har svårt att lära sig. Man bör enligt mig inte blanda in bokstavens namn 
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förrän barnen lärt sig dess ljud, det blir förvirrande för dem tror jag. Enligt Stadler (1998) har 

den fonologiska förmågan stor betydelse för läs- och skrivutvecklingen och bör därför tränas 

mycket innan man börjar med den verkliga läs- och skrivundervisningen.   

 

Förutom att prioritera hur bokstäverna låter arbetar pedagogerna i undersökningen på skilda 

sätt vid bokstavsinlärningen men de menar alla precis som Björk och Liberg (2003) att det är 

viktigt att arbetet känns roligt för barnen. Finns glädje hos barnen utvecklas de lättare i sin 

läs- och skrivinlärning. Jag tror detta stämmer och håller också med Stadler (1998) och 

pedagogerna om att barnen lär sig mer när övningarna är omväxlande, roliga och lustfyllda. 

Stadler (1998) och pedagogerna i undersökningen varnar för tråkigt tragglande med ensidiga 

uppgifter eftersom de menar att det då finns en risk att barnen tröttnar på skolarbetet och 

därmed inte utvecklas särskilt bra. Detta hade pedagogerna själva upplevt då de arbetat efter 

ett schema med olika moment vid bokstavsinlärningen. I början gick det bra, men barnen och 

de själva tröttnade efter några bokstäver och pedagogerna kände att de var tvungna att hitta på 

nya saker då och då. Elbro (2004), Frost (2002), Stadler (1998) och pedagogerna i 

undersökningen rekommenderar att man ska använda sig av rim, ramsor, lek, pussel, klossar, 

spel och annat pedagogiskt material i sin undervisning för att få variation och upprepning på 

olika sätt för att hjälpa barnen framåt i sin läs- och skrivutveckling. Liberg (1993) menar även 

att sångstunder kan vara utvecklande för läs- och skriftspråket.  

 

Pedagogerna nämnde att det enklaste sättet, och det som tar minst tid för läraren, är att följa 

en färdig läromedelsbok vid bokstavs- och läsinlärning, där finns det handledningar med 

färdiga förslag på vad man kan göra. De anser dock att det kan bli ganska trist efter några 

bokstäver eftersom böckerna är uppbyggda på samma sätt rakt igenom. Det tar säkert tid att 

hitta pedagogiskt material, komma på lekar och sånger att använda sig av i undervisningen, 

men jag tycker det låter mycket roligare och intressantare både ur barnens synvinkel och ur 

min som lärare. 

 

Man kan också diskutera om man egentligen ska bedriva en undervisning med 

bokstavsinlärning redan i förskoleklassen. Är barnen mogna för det? Stressar det dem? Finns 

något kvar att undervisa om i klass ett om man redan gått igenom alfabetet i förskoleklassen? 

Min åsikt är att man inte ska arbeta med stillasittande aktiviteter såsom att skriva bokstäver i 

böcker men att man gärna på ett lustfyllt och lekfullt sätt kan arbeta med bokstäver och annan 
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språkträning redan i förskoleklassen. Jag tror att eleverna då kan få en lättare start i klass ett 

eftersom de ändå provsmakat lite på bokstäver och språket på ett lustfyllt sätt och därför 

förhoppningsvis känner glädje inför det. Det kan nog däremot vara tvärtom, att barnen är 

uttråkade av bokstäver, då de kommer till klass ett om man redan i förskoleklassen arbetat på 

ett mer strikt och stillasittande sätt. Det bör man enligt mig undvika för att på bästa sätt hjälpa 

barnen till en bra skolstart. 

 

5.5 Läs- och skrivundervisning för långsamma och snabba elever 

Undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar kan man läsa 

i Lpo 94, Lärarförbundet (2004). Vi ska alltså individualisera vår undervisning. En av 

pedagogerna jag intervjuade menade att det är lättare att individualisera sin undervisning om 

eleverna inte har färdiga läroböcker, man slipper också ifrån mycket av den tävlan som ofta 

uppstår mellan eleverna då de kan jämföra i sina böcker vem som kommit längst. Jag anser att 

det egentligen är orimligt att alla elever ska ha likadana böcker och arbeta på samma sätt. Om 

man ser till hela den kunskap som finns om förutsättningar för läsutveckling och dess olika 

steg (språklig medvetenhet, fonologisk medvetenhet, låtsasläsning, logografisk läsning, 

alfabetisk läsning och ortografisk läsning) som jag via Elbro (2004), Frost (2002), Larson med 

flera (1992), Lindö (1998), och Stadler (1998) presenterade i litteraturgenomgången är det 

med största sannolikhet så att alla elever i en klass befinner sig på olika nivåer i denna 

utveckling. Alla elever har olika förutsättningar och kunskap med sig till skolstart och bör 

därför få olika slags stöd i undervisningen. Att barn har olika erfarenheter och utvecklas olika 

framför även Dahlgren med flera (1999) och Stadler (1998). Elbro (2004) och Lindö (1998) 

anser att skolan med lärare som experter idag har goda möjligheter att hjälpa eleverna i sin 

läs- och skrivutveckling eftersom man nu vet vilka förutsättningar som krävs för att man ska 

kunna lära sig läsa och skriva. Taube (2005) menar att alla barn som börjar skolan inte vet vad 

läsning är och vad man har för nytta av det, därför tycker jag att en av pedagogerna i 

undersökningen har helt rätt då hon menar att man inte ska gå för fort fram med de elever som 

inte är intresserade eller lär sig långsamt, det är enligt mig bättre att eleverna befäster 

kunskapen sakta men säkert. Jag anser också att det är viktigt att man som lärare på ett bra sätt 

kan förklara för eleverna varför de ska lära sig läsa och skriva. De behöver förstå vad det 

innebär och vilken nytta de har av att kunna det. 
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De pedagoger i undersökningen som har lika böcker till sina elever säger att alla i klassen inte 

hinner med och inte förstår men att de som lärare inte kan göra på annat sätt eftersom det är 

för tidskrävande. Detta tycker jag är hemskt, att veta att alla inte hänger med eller förstår men 

ändå inte kunna ändra situationen för dem måste vara mycket stressande. Jag hoppas och tror 

att jag med hjälp av kunskap jag fått från denna undersökning ska kunna hitta lösningar på 

detta problem då jag så småningom befinner mig i detta dilemma. Ett bra tips från en av 

pedagogerna är att använda lämpliga program på datorn till dessa elever emellanåt eftersom 

de då klarar sig bra utan vuxenstöd.  

 

De elever som redan har mycket kunskap och går snabbt framåt i läs- och skrivutvecklingen 

ska inte behöva vänta på eller göra precis samma saker som övriga elever. Denna åsikt delar 

alla pedagogerna i undersökningen med Taube (2005) och jag håller med. Det är viktigt att 

även de får utmaningar som är lagom svåra för den nivå de befinner sig på i läs- och 

skrivutvecklingen så att de inte blir uttråkade och tappar lusten att lära.  

 

Stadler (1998) menar att man som lärare måste kunna vara flexibel och anpassa 

undervisningen till elevernas behov. Jag tror att man ofta ser till de elever som lär långsamt 

och försöker göra allt för att skynda på deras utveckling, medan de elever som är snabba lätt 

glöms bort och säkert får långtråkigt många gånger. Här är tipset från en av pedagogerna att 

försöka variera sin undervisning så att den är rolig, med inslag av spel och lekar, något jag vill 

lyfta fram. Då trivs alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på i läs- och 

skrivutvecklingen.    

 

5.6 Förändring och utveckling av undervisningen 

Stadler (1998) och pedagogerna i undersökningen menar att man som lärare med åren 

förändrar sin inställning och sitt arbetssätt eftersom man lär sig vad som fungerar bra/sämre i 

olika situationer. Detta tycker jag att jag såg tydligt i min undersökning då den pedagogen 

med minst erfarenhet kände ett stort stöd i läromedlet och den med mest erfarenhet inte 

använde något läromedel. Pedagogerna i undersökningen framförde att de hela tiden försöker 

tänka vidare och förändra sitt arbetssätt. De arbetar inte som de gjorde då de var nyutbildade 

eftersom erfarenheten gör att man vågar lämna böckerna mer och mer och istället kommer 

med egna idéer som man vill pröva.  
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Jag tror, precis som en av pedagogerna, att man har mycket glädje och nytta av att träffa andra 

lärare för att utbyta erfarenheter och att gå på föreläsningar för att få nya idéer. Stadler (1998) 

menar att just detta är viktigt, man måste som lärare hela tiden tänka vidare och fråga sig vad 

man gör och varför man gör på ett visst sätt med läs- och skrivundervisningen. 

 

Jag har tagit till mig det som Stadler (1998) anser, nämligen att man som nyutbildad behöver 

ha en handlingsplan för sin undervisning i läs- och skrivundervisning. Utifrån detta kan man 

sedan göra om, lägga till eller ta bort moment för att utveckla sin undervisning. Man kan inte 

räkna med att hitta det perfekta arbetssättet med en gång, det måste få ta tid. 

 

5.7 Slutsats  

Det är oerhört viktigt att lära sig läsa och skriva idag. Denna åsikt delar jag med Liberg 

(1993) som menar att det hör samman med demokrati och jämställdhet. Jag håller med, då det 

är så att man lätt hamnar utanför i samhället om man inte kan läsa och skriva eftersom vårt 

samhälle är uppbyggt på att man ska kunna det. Även i Lpo 94, Lärarförbundet (2004) är det 

tydligt uttryckt att detta är viktigt och att det är skolan som ansvarar för att alla ska lära sig 

detta. Min åsikt är därför att det är mycket viktigt att eleverna får en god undervisning i ämnet 

redan från början. Läsning och skrivning innebär enligt Dahlgren med flera (1999), Elbro 

(2004) och Stadler (1998) i stort sett att människor kan meddela sig med varandra skriftligen 

och kunna förstå innebörden av en text man läst. Kan man detta menar jag att man får 

betydligt lättare att klara sig på ett bra sätt i livet.  

 

Svaret jag har på min frågeställning är att undervisningen av läs- och skrivinlärning kan se 

väldigt olika ut, varje lärare måste hitta en egen fungerande metod. Det bästa sättet är dock att 

använda sig av en blandning av syntetiska och analytiska metoder och att arbeta med 

bokstavsljuden istället för namnen på bokstäverna. Dessutom anser jag att man ska använda 

sig av mycket skönlitteratur på olika sätt. Något mycket viktigt som har kommit fram i 

undersökningen är att det måste finnas glädje och variation för eleverna i undervisningen 

eftersom de då utvecklas lättare, detta kan man skapa med hjälp av pedagogiskt material av 

olika slag, lek och sång. Jag har efter denna undersökning beslutat att inte använda mig av ett 

arbetsschema med olika fasta moment som eleverna ska göra för varje ny bokstav, då det blir 

för enformigt och tråkigt för dem i längden. Läs- och skrivutvecklingen är en process som tar 

olika lång tid att utveckla för eleverna beroende på vilka förutsättningar de har. Därför måste 
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man som lärare kunna individualisera undervisningen efter elevernas behov, vare sig de är 

snabba eller långsamma i sin utveckling.  

 

Jag tycker att jag haft stor nytta av och lärt mig mycket av denna undersökning. Det kommer 

säkert ta tid innan jag hittar ett arbetssätt som passar just mig och mina elever, men jag vet att 

jag inte blint kommer följa ett läromedel utan istället försöka arbeta mycket med variation och 

glädje som grund i min undervisning. Jag känner mig nu inspirerad till att ta emot nya barn i 

skolan och bedriva läs- och skrivundervisning tillsammans med dem. 

 

Som vidare forskning skulle jag gärna vilja utveckla mitt arbete genom att få ta del av åsikter 

om läs- och skrivinlärningen ur elevernas synvinkel, hur de tycker att de lär sig på bästa sätt.  
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