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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur lärare arbetar med tidig läs- och 

skrivinlärning, hur det praktiska förhåller sig till det teoretiska och slutligen hur deras arbete 

ställer sig i förhållande till styrdokumenten, det vill säga dagens läroplan. 

    Detta arbete berör även svenskundervisningens historiska utveckling, kortfattad definition 

av läsning och skrivning, arbetsmiljö, teorier om inlärning och olika arbetsmetoder. 

    Intervjuerna som gjordes till detta arbete har skett i form av kvalitativa samtal. De 

intervjuade pedagogerna arbetar allesammans på lågstadiet. 

    Resultatet av undersökningen är att lärare inte kan arbeta med läs- och skrivinlärning efter 

en färdig mall. Lärare måste anpassa sig själv, material och arbetsmetod efter barngruppen 

och dess individer. Ingen arbetsmetod används uteslutande, utan en lärares uppgift består i att 

plocka de bästa delarna ur varje metod för att sedan komponera egna arbetssätt som passar 

såväl lärare som målgrupp. Alla lärare arbetar med samma målstyrning, Lpo 94, men vägarna 

till målen varierar lika mycket som det finns lärare. 



Abstract 

 

The purpose with this document has been to find out how teachers work with the early 

reading and writing learning, how reality relates to theories and finally how their work relates 

to the curriculum, this being Lpo 94. 

    This document also brings up the Swedish language training from a historical point of 

view, a short definition of reading and writing, work environment, theories of learning and 

different work methods. 

    The interviews done for this document have been of the qualitative sort. The teachers 

interviewed all work in the junior level of school. 

    The outcome of the researches is that teachers can’t work with the reading and writing 

learning after a pre-made pattern. The teacher has to adjust him/her self, material and work 

method after the group of children. No work method is used exclusively, a teachers job is to 

single out the best pieces of all methods, to later on compose these to there own way of 

working to suit the teacher as well as the target group. All teachers have to work with the 

same guidance, Lpo 94, but the ways of reaching the goals are as many as there are teachers. 
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1. INLEDNING 
 

Förmågan att kunna läsa och skriva utgör stommen i dagens samhälle, alla förväntas kunna 

det och därför är det inte helt överraskande att barn börjar skolan med inställningen att här 

snabbt och koncist få lära sig just detta – för dem är det detta skolan handlar om.    

    Dagens skola har även som uppgift att lära dessa elever bli demokratiska medborgare och 

för att detta skall kunna ske krävs grundläggande kunskaper i just läsning och skrivning, så att 

de senare ska kunna ta del av bland annat väsentlig samhällsinformation. 

    Under utbildningens gång har vikten av tidig läs- och skrivinlärning betonats. Får inte 

eleverna de grundliga kunskaperna på ett tidigt stadium kommer problem nästan garanterat att 

följa. Det gäller för läraren att tidigt fånga elevernas intresse för lärande, för att sedan hålla 

det vid liv.  

    Skolan idag är styrd av en läroplan, Lpo 94. Denna anger mål som läraren i sin tur skall se 

till att eleverna uppnår. För lärare på lågstadiet gäller det att ge eleverna en bra grund att både 

stå och bygga vidare på. Lpo 94 ger alla lärare samma mål att arbeta mot. Grunden, som 

lärarna skall lägga, bygger oerhört mycket på läsning och skrivning. Utan dessa förstår man 

inte instruktioner och kommer senare i livet få svårt att delta i samhället som fullvärdig 

medborgare. Med detta i åtanke vilar det ett tungt ansvar på lärarens axlar och då det snart är 

min tur att axla denna ”börda” valde jag att titta närmre på kunskapens stöttepelare: läs- och 

skrivinlärning, en förberedelse för det som komma skall. 

    Inför detta arbete blev vi ombedda att välja ett område som vi senare bör kunna ha 

användning för i våra kommande yrkesliv. Detta var precis vad jag gjorde. I och med att jag 

skall bli lärare för de yngre åldrarna valde jag att skriva om tidig läs- och skrivinlärning. 

Anledningen till detta är att jag anser dessa ämnen som grundläggande för i stort sett allt 

framtida lärande. 

1.1 Syfte och problemformulering 
 

Syftet med detta arbete är ta reda på: hur arbetar några av dagens lärare med tidig läs- och 

skrivinlärning i förhållande till dagens läroplan? Med vilka metoder presenteras ämnena? 

Interageras läsningen och skrivningen eller ses de som två separata delar i undervisningen? 

Dessa frågeställningar önskar jag undersöka genom litterära studier samt intervjuer med några 

lärare i deras yrkesmiljö. 

 Jag hoppas få en vidare syn på läs- och skrivinlärningen samt hur dessa brukas i praktiken.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Svenskämnets historiska utveckling 
 

Internationellt sett var Sverige tidigt ett läskunnigt land. En statlig/kyrklig 

alfabetiseringskampanj var den bidragande faktorn till detta. Under slutet av 1600-talet och 

början av 1700-talet var denna väl utspridd, det handlade om husförhörslängder och läsning 

av Luthers lilla katekes. Redan under årtiondena kring slutet av 1800-talet tros cirka 90 

procent av den vuxna befolkningen ha varit läskunniga, det handlade emellertid mest om 

utantilläsning, det vill säga ordagrann upprabbling. På denna front var Sverige ett mycket 

framstående land, värre var det med skrivkunnigheten. När det handlade om skrivförmågan 

var svenskarna, internationellt sett, efter. Först vid slutet av 1800-talet nådde svenskarnas 

skrivförmåga samma utsträckning som deras läsförmåga hade haft drygt 100 år tidigare.1

    Det var kyrkan som drev på svenskarnas läsinlärning, och denna delegerade i sin tur 

ansvaret att lära barnen läsa till familjefäderna. Detta ansvar brukade i de flesta fall till slut 

hamna på mödrarna, i vissa fall även hos familjens åldringar. Husförhör gjordes sedan av 

prästerna vilket var kontroller för att se att alla kunde ”[…]sina kristendomsuttryck utantill”2. 

    År 1842 kom den första svenska skolstadgan, det är även från detta år man räknar att 

folkskolan bildades. Ansvaret för att lära folket läsa och skriva som tidigare vilat på kyrkan, 

överfördes nu så sakteliga på folkskolan, men ansvaret för läsningens grunder vilade 

fortfarande, till största delen, hos familjen.3 Länge sköttes läsinlärningen utanför skolan, av 

hem och präster. Den tragglades in med hjälp av bokstaveringsmetoden4, vilket var en metod 

där bokstavens namn utgjorde grunden vid inlärningen.5 Ingen större förändring hände direkt 

när skolan började sköta undervisningen, först runt 1860 kom ljudningsmetoden in i bilden. 

Men liksom mycket nytt och obekant stötte även denna metod på motstånd. Ända in på början 

av 1900-talet var det inte ovanligt att barn runtom på landsbygderna fick lära sig läsa med 

bokstaveringsmetoden.6

    När det gäller skrivinlärningen utvecklades denna då behovet krävde det. Läsinlärning var 

något som kyrkan krävde av folket, då man ville ha en enad tro och förmågan att kontrollera 

människorna. Skrivkunskapen utvecklades därför att själva folket behövde den eller ville lära 

                                                 
1 Liljewall, B, Självskrivna liv, (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2001), s.90-91. 
2 Ibid. s. 96. 
3 Längsjö, E, Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s 29-30. 
4 Ibid. s. 31-33. 
5 www.ne.se sökord: bokstaveringsmetod, (2006-10-23). 
6 Längsjö, E, Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 31-33. 
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sig hantera den. Även den sociala statusen styrde skriftinlärningsutvecklingen då materialet 

till skrivning inte var billigt på denna tid. Skrivkunskap var, i många fall, ett privilegium. 7

    Skrivundervisning infördes i samband med folkskolans intåg. De skrivfärdigheter som då 

lärdes ut var i första hand rättskrivning, välskrivning och inte minst en korrekt pennfattning.8

     

2.1.1 Olika läroplaner 
Länge höll skolan på de ”gamla traditionerna” och trots att några olika metoder för läsning 

och skrivning dök upp och försvann förändrades inte allt för mycket. Detta för att man trivdes 

med det gamla och välbekanta. Förändringar stöter ofta på motstånd och detta skedde även 

inom skolans värld. Först 1961 publicerades ett förslag på en läroplan för grundskolan, Lgr 

62. Denna innebar att folkskolan utvecklades till en enhetlig och allmän nioårig grundskola. 

Realskolorna försvann i samband med denna och därmed började parallellskolesystemet 

avvecklas. För svenskämnet innebar det ett schemanamnbyte från svenska till ”modersmålet”. 

Ämnet skulle nu läras ut så att eleverna kände meningsfullhet och sammanhang i sitt lärande. 

Trots de fina orden i Lgr 62 samt i den följande läroplanen som kom sju år senare, 1969, 

skedde inga direkta förändringar av svenskämnets upplägg på vare sig låg- eller 

mellanstadiet.9

    Under 1970-talet hände en hel del inom skolan, bland annat följde synsättet att man skulle 

”lära i helhet”. Detta kom att ligga som underlag för den tredje läroplanen, Lgr 80. Något som 

tydligt inspirerat utformningen för denna syn är LTG, läsning på talets grund. Vad man nu 

strävade efter var att lägga undervisningen på barnens nivå och utgå från deras egna 

språkmässiga erfarenheter vid läs- och skrivinlärningen. Förutom att utgångspunkten skulle 

läggas på barnens egen språknivå skulle de även tillåtas arbeta i egen arbetstakt. ”Skrivningen 

skall utgå från det talade språk som eleverna har när de kommer till skolan. Gradvis skall de 

lära sig skriva i överensstämmelse med vedertagna normer…” (Lgr 80 s.139).10  

 

2.1.2 Dagens läroplan 
Den senaste läroplanen kom 1994 och fick namnet Lpo 94 - läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet. Den skiljer sig inte mycket från Lgr 80 i fråga om kursplanerna för 

                                                 
7 Liljewall, B, Självskrivna liv, (Stockholm: Nordiska museets förlag, 2001), s. 120-127. 
8 Längsjö, E, Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 45-46. 
9 Lindö, R, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 32-33. 
10 Längsjö, E, Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.77. 
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svenskämnet. Den stora skillnaden är att Lpo 94 framhåller den sociala miljöns vikt för 

barnets lärande samt betonar skönlitteraturens betydelse för eleverna.11

    Den sistnämnda läroplanen är även den mest aktuella, trots att den är drygt 12 år gammal. 

Det är denna som våra skolor skall anpassa sin undervisning till. De tidigare läroplanerna kan 

klassas som medelstyrning medan Lpo 94 ersatte detta med en så kallad målstyrning, det vill 

säga att skolorna nu har bestämda mål att arbeta efter. Förutom denna förändring skedde även 

en maktdecentralisering, vilket innebar att den styrande kraften över skolan fördelades och 

enskilda skolor samt kommuner nu fick ett allt större ansvar över hur skolorna skulle arbeta 

för att uppnå de fastställda målen. Med denna läroplan minskade styrdokumenten för 

svenskämnet i sidoantal. Mål att sträva mot samt mål att uppnå anges, men inga exakta 

punkter står att finna för de yngre åldrarna, dessa dyker upp först för årskurs fem.12

    Lpo 94 har, förutom mål att uppnå, även mål att sträva mot och båda kategorierna är sådant 

som lärare bör ha i åtanke vid lektionsplanering. Under kategorin 2.2 KUNSKAPER - mål att 

sträva mot, förekommer meningar som: ”utveckla nyfikenhet och lust att lära”, ”utveckla sitt 

eget sätt att lära”, ”lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra”, ”inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda 

val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning”. Under mål att uppnå i grundskolan står det att 

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”, ”känner 

till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de […] humanistiska 

kunskapsområdena”. Andra punkter som styrdokumenten berör är att ”undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling”.  Förutom detta står det även: ”Skolan skall förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.”13

                                                 
11 Ibid. s. 78. 
12 Malmgren, L-G, Svenskundervisning i grundskolan, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s.103. 
13 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s. 4-10. 
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2.2 VAD ÄR LÄSNING OCH SKRIVNING? 

2.2.1 Läsning 
Läsning är en färdighet som eleven lär sig genom övning, träning och upprepning. Det tar tid 

och för att denne skall lyckas krävs mycket tålamod. Förutom detta bygger läsning på två 

saker – avkodning och förståelse. Det är dessa moment individen måste behärska för att kunna 

läsa ord och texter. Avkodningen innebär att man kan känna igen bokstäver samt bilda ord 

och meningar och förståelsen handlar om tolkningen av det lästa; det vill säga att man förstår 

det man läser.14

 

2.2.2 Skrivning 
När det gäller skrivinlärningen är avkodningen lika viktig som vid läsinlärningen. Eleven 

måste först förstå hur språket ser ut, att det bygger på vissa tecken som i sin tur motsvarar 

vissa ljud.15

    Ljudprincipen, mer korrekt benämnd som fonemprincipen, är grundstenen till alla 

alfabetiska skrifter. När barn börjar sitt skrivande gör de detta utifrån de ord de redan kan. De 

lyssnar av det sagda ljudet och försöker sedan skriva ner detta på papper. Därför är det viktigt 

att ge barnet kunskap om hur varje bokstav ser ut respektive låter, för att det sedan skall 

kunna genomföra sina ljudningar och tidiga skriftförsök.16

    Att skriva handlar trots detta om mycket mer än bara stavning av ord. Tankar måste formas 

till begripliga meningar, formuleringen i sig är viktig och inte alltid enkel. Att kunna uttrycka 

grammatiskt korrekt i skrift är en långsam inlärningsprocess. För att barnet skall behålla 

motivationen att fortsätta sitt lärande är det av stor vikt att dennes tidiga skriftförsök bemöts 

på ett positivt sätt, utan för mycket rättande.17

 

2.2.3 Analytisk och syntetisk läsinlärningsmetod 
Det finns två klassificeringar av de olika läsinlärningsmetoderna, den analytiska och den 

syntetiska. Bland de metoder som ses som analytiska framstår bland andra LTG, läsning på 

talets grund, som det tydligaste exemplet. Den analytiska metoden har sitt ursprung i 

läsinlärning med texten som bas, dessutom lägger den stor vikt vid elevernas egna ord/uttryck. 

                                                 
14 Elbro, C, Läsning och läsundervisning, (Malmö: Liber AB, 2004), s. 18. 
15 Ibid. s. 49. 
16 Ibid. s. 58-60. 
17 Taube, K, Läsinlärning och självförtroende, (Stockholm: Prisma, 1997), s.61. 
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Den andra, syntetiska metoden, lägger huvudvikten vid sammanljudningen av bokstäver och 

man arbetar här från delar till helhet. När man arbetar med den analytiska metoden gör man 

tvärtom, det vill säga att man går från helhet till delar. Ett exempel på läsinlärningsmetod med 

den syntetiska synen är Wittingmetoden.18

 

2.2.4 Teorier om lärande 
Det finns ett flertal teoretiker som haft stor inverkan på själva synen på inlärning, några av 

dessa är: Skinner, Piaget, Chomsky och Vygotskij. Den förstnämnda teoretikern, Skinner, 

tillhörde gruppen behavioristerna. Enligt detta synsätt så lär sig eleverna delarna först innan 

dessa sedan kan sättas i relation till helheten. Inlärningen ses här som moment där lästeknik 

kommer före läsförståelse. Skinner menade att eleverna är passiva mottagare som blir 

tilldelade kunskapen av läraren.19

    Som motreaktion på behaviorismen kom kognitivismen. Piaget var en teoretiker som 

associeras med denna inlärningsteori. Piaget menade att barnets kognitiva utveckling sker i 

samspel med omgivningen. Kognitivister anser att individer föds med olika anlag för att lära, 

och utvecklingen är i sin tur beroende av var individen befinner sig mognadsmässig sett. 

Piaget ansåg att inlärningen förekom bitvis, och eleven kunde endast gå vidare i utvecklingen 

om varje stadium var avklarat.20

    Chomsky var en språkforskare och även han hade det kognitivistiska synsättet på lärande. 

Hans åsikter skiljde sig dock i viss bemärkelse från Piagets. Han hade en holistisk 

kunskapssyn, det vill säga att han ansåg att man först ser till helheten för att sedan bryta ner 

denna till delar och slutligen sammanfoga en helhet igen. Chomsky ansåg att eleverna var 

aktiva individer som själva sökte sig till kunskap. Chomsky tilldelade läraren en mer 

stödjande roll, mer i form av handledare än informationsmatare.21

  Vygotskij har kommit att bli en central figur för det sociokulturella synsättet, alternativt 

socialinteraktionistiska synsättet. Som framgår av namnet ses lärandet här som ett socialt 

fenomen. Vygotskij ansåg att barnet inte föddes med anlag för inlärning utan utvecklade det 

av fri vilja i samspel med omgivningen. I likhet med Piaget betonar Vygotskij vikten av 

                                                 
18 Larson, L, Nauclér, K, Rudberg, L-A, Läsning och läsinlärning, (Lund: Studentlitteratur, 1992), s. 38-44. 
19 Lindö, R, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 42. 
20 Ibid. s. 16-17. 
21 Ibid. s. 42-43. 
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samverkan mellan arv och miljö, men medan Piaget lägger tyngdpunkten på arvet lägger 

Vygotskij i sin tur tyngdpunkten på barnets språkliga miljö.22

    Piaget var av åsikten att utvecklingen kom före lärandet och att den dessutom var 

oberoende av detta, medan Vygotskij ansåg att en person inte kan lära sig utan att utvecklas 

och dessutom inte heller utvecklas utan att lära sig. Vygotskij förespråkade även ”den nära 

utvecklingszonen” vid inlärning. Med detta menade han att en elev kunde nå en viss 

kunskapsnivå på egen hand, men därefter behöver hjälp för att komma vidare. Läraren är den 

som skall hjälpa eleven vidareutvecklas till nästa nivå. Lärarens roll som handledare blir med 

denna inlärningsteori ännu mer central för elevens lärande än i någon av de andra.23

 

2.2.5 Arbetsmiljö 
En god arbetsmiljö är lika viktig för eleverna inne i klassrummet som för en vuxen ute i 

arbetslivet. För att ett lyckat lärande skall kunna ske för barnen i skolorna krävs det att de 

känner trygghet i sin arbetsmiljö. Barns känslor påverkar deras prestering vid inlärning, 

känner de stress och oro kommer undervisningen att bli mindre gynnsam. En viktig del av 

lärarens arbete är därför att skapa en trivsam miljö att lära och växa i.24

    År 1998 gjorde skolverket en nationell kvalitetsgranskning av det svenska 

undervisningssystemet. Skolverket tittade bland annat på hur undervisningsmiljön såg ut i 

verksamheten och gjorde därefter en tredelad indelning; A- B- och C-miljö där A utgör den 

bästa och C den sämsta. Huvuddragen i en A-miljö består bland annat av att man arbetar med 

ämnesintegrerade teman, elevernas egna texter och har utgångspunkt i elevernas erfarenheter. 

I denna miljö ser man även till att samtalet, skrivandet, lyssnandet och läsandet går i ett – det 

vill säga en enhetlig syn på svenskämnet. Dessutom bör det finnas olika mottagare när man 

läser och skriver. 25

    Vissa av huvuddragen i en B-miljö är: man arbetar inte ämnesintegrerat, använder nästintill 

enbart färdigproducerat material vilket inte gynnar elevernas lust att lära. Även här går samtal, 

skrivande, lyssnande och läsande i varandra som helhet. Ofta talar enbart två och två åt 

gången, läraren pratar mest och eleverna blir tilldelade ordet av denne, det skapade har enbart 

                                                 
22 Ibid. s. 16-17. 
23 Dysthe, O, Det flerstämmiga klassrummet, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 54-55. 
24 Taube, K, Läsinlärning och självförtroende, (Stockholm: Prisma, 1997), s. 101-114. 
25 Skolverkets rapport 160, Nationella kvalitetsgranskningar 1998, s. 114-116. 
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eleven själv och läraren som mottagare och eleverna arbetar mest med att läsa och skriva 

genom att reproducera vad andra redan har tänkt och sagt.26

    Huvuddragen i en C-miljö kan vara bland annat att: undervisningen är till större delen 

enbart läromedelsdriven, texterna är inte anpassade till elevernas utvecklingsnivå, enformiga 

och gammalmodiga texter används. Materialet utgår ej från elevernas tidigare erfarenheter, 

svaren är förutbestämda – lite utrymme ges för öppna samtal och läraren är den enda 

mottagaren för det eleven producerar. Denna miljö utgör grunden för en typisk 

”pluggskola”.27

2.3 LÄS- OCH SKRIVMETODER 

2.3.1 LTG – Läsning på Talets Grund 
LTG-metoden bygger på barnets egna språk och erfarenheter. Metoden presenterades i mitten 

av 1970-talet av Ulrika Leimar och hon i sin tur har hämtat mycket inspiration från bland 

andra van Allan (USA), och Ashton-Warner (Nya Zeeland). Det gemensamma i forskningen 

bygger på ”[…]att barn lär sig läsa och skriva genom att utgå från sitt eget talade språk”.28

    LTG är upplagt i olika faser, först ut är samtals- och dikteringsfaserna. I det här skedet 

skapar läraren och eleverna det gemensamma materialet som bygger på barnens egna ord och 

meningar. Texten som här dikteras utgör sedan arbetsmaterialet för flera dagars läs- och 

skrivövningar. Dikteringen går till så att elevgruppen ihop med läraren pratar om en händelse. 

Sedan skall meningar formas, barnen får säga vad de tycker skall skrivas och läraren skriver 

ner det sagda på ett stort blädderblock. Korrigering görs av läraren på diskret och försiktigt 

sätt. till exempel om en elev vill skriva: ”Han blidde jätteglad” svarar läraren genom att säga 

och skriva ”Han blev jätteglad”. Efter detta följer laborationsfasen där läraren och eleverna 

arbetar med texten de nyss skapat. Den läses högt, tyst, gemensamt, individuellt, man pratar 

om ord och meningar etcetera.29

    I den sedan följande återläsningsfasen får varje barn ett exemplar av den gemensamt 

dikterade texten och skall tillsammans med pedagogen återläsa texten. Här anpassas 

svårighetsgraden beroende på hur välutvecklad elevens läsförmåga är. Återläsningen kan 

bestå av att lokalisera enstaka ord alternativt läsa meningar. Sist följer efterbehandlingsfasen. 

Här arbetar eleven med ”sina” ord, det vill säga de ord som de på egen hand klarat av att läsa i 

förra fasen, dessa har strukits under av läraren på arbetsbladet. Barnet får sedan göra ljudkort, 

                                                 
26 Ibid. s.116-117. 
27 Ibid. s 118-119. 
28 Lindö, R, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s.36-37. 
29 Ibid. s. 38-39. 
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läsa dessa och när eleven sedan kan urskilja ljuden i ordet stoppas kortet ned i en 

ordsamlingslåda och nästa ord får påbörjas.30

    Parallellt med de tidigare nämnda faserna har barnet även en så kallad händelsebok. I denna 

får barnet själv skriva, alternativt rita, händelser redan från början. Barnet använder sig av de 

bokstäver de redan kan eller ritar. Leimar understryker vikten av att barnets första skrivförsök 

anknyter till dess egna ord, erfarenheter och begrepp.31

    ”Komprimerat uttryckt: LTG är individuell läsinlärning, utgående från och växelverkande 

med barnets egna upplevelser och barnets tänkande, så som det kommer till uttryck i dess 

tal.”32

 

2.3.2 Storboksmetoden 
Storboken är en läs- och skrivinlärningsmetod som bygger på den trygga 

godnattsagemetodiken. Den försöker återskapa den trivsamma miljön som infinner sig när en 

förälder läser sagor med sitt barn. Utbudet av storböcker är stort, de finns i form av 

sagor/berättelser, dikter, ramsor och faktaböcker och går dessutom att tillverka på egen hand. 

Tillhörande varje storbok finns även ett antal ”lillböcker”. Dessa är kopior av den stora boken 

och finns vanligen i olika svårighetsnivåer, lämpade för barnens egna individuella läsning.33

    Storboksarbetet delas i boken Vägar in i skriftspråket, upp i tre faser – upptäckarfasen då 

barnen ser igenom/läser storboken ihop med läraren, utforskarfasen där barnen analyserar 

storbokstexten tillsammans med läraren och slutligen den självständiga fasen där barnen läser 

lillbokens text på egen hand eller i mindre grupper.34

    Metoden skapar en trygg atmosfär för eleverna och erbjuder dem även en meningsfull text 

som de i sin tur skall göra till sin egen via upplevelser. De arbetar med texten, först genom 

läsning, observation av bilder och text för att senare bryta ner den och titta på dess delar så 

som hur orden ser ut, meningarna, punkt, stor bokstav och så vidare. Med storboksmetoden 

vill man bland annat ge alla barn möjlighet till stimulerande och roliga läsupplevelser, samt 

hjälpa dem att lära sig läsa och vidareutveckla läs- och skrivförmågan.35

                                                 
30 Leimar, U, Läsning på talets grund, (Lund: Liber läromedel, 1974), s.98-102. 
31 Lindö citerar Leimar i boken: Lindö, R, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 40-41. 
32 Leimar, U, Läsning på talets grund, (Lund: Liber läromedel, 1974), s. 64. 
33 Björk, M, Liberg, C, Vägar in i skriftspråket, (Stockholm: Natur och kultur, 2003), s. 46. 
34 Ibid. s. 47. 
35 Ibid. s. 46-47. 
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2.3.3 Ljudning/Wittingmetoden 
I arbetet med denna metod får eleverna lära sig läsa genom att utgå från ordets delar, det vill 

säga genom ihopljudande av bokstäver. Barnet ljuder sig igenom ordet för att sedan sätta 

samman delarna till en helhet. På detta sätt läser de ord för ord och arbetar fram mening efter 

mening. Vad som är viktigt är att barnen snabbt lär sig skillnaden mellan bokstavens namn 

och dess ljud, vilket i läsning är två skilda saker.36

    Vanliga bokstäver som elever får börja med är de långa vokalerna – a, o och i. Detta brukar 

sedan följas av ljudvänliga konsonanter som bland annat m, v, s, l och r. De nämnda 

bokstäverna låter till uttalet olika men det finns däremot andra som är väldigt snarlika 

varandra ljudmässigt. Dessa bör presenteras med ganska långt tidsintervall då eleven får större 

möjlighet att befästa den första bokstaven innan nästa presenteras. På detta sätt är risken för 

hopblandning av ljud mindre.37

    I Wittingmetoden finns två stommar: symbolfunktion och förståelse. Den förstnämnda, 

symbolfunktionen, skall ge eleven en automatisk förståelse av bokstavens utseende och dess 

ljud. Denna kunskap bör ges utan någon anknytning till bild, ljudet skall enbart kopplas 

samman med bokstavstecknet. Stomme nummer två, förståelse, är när eleven sedan inser att 

de tecken de just ljudit samman motsvarar ett ord som är bekant för denne. Utöver dessa två 

delar används även avlyssningsskrivning. Detta ger eleven träning i att lyssna och skriva samt 

stärker individens läsning och ska även ge en grundtrygghet i stavning.38  

2.3.4 Helords-/ordbildsmetoden  
Med denna metod tar inlärningen sin utgångspunkt i det hela ordet, inte i dess beståndsdelar – 

bokstäverna. Möter barnen ord de redan är bekanta med sker troligtvis vad som verkar vara en 

bra läsning och textuppfattning. Är det ord som de inte känner till sedan tidigare kan 

läsningen uppfattas som trevande och hackig.39

    Om denna metod används kräver den att eleven måste lära sig alla ord som hela ordbilder 

och därmed blir eleven oförmögen att på egen hand lära sig nya. Alla ord måste ha 

presenterats för barnet innan detta kan erövra det och göra det till sitt eget. Metoden behöver 

emellertid inte innebära enbart detta utan kan även betyda tre andra saker; för det första kan 

den avse en grammatisk teknik som kan vara en del av ett annat program. För det andra kan 

den vara del av ett program som styrs av principen ”helordsinlärningen” och för det tredje kan 

                                                 
36 Längsjö, E, Nilsson, I, Att möta och erövra skriftspråket, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 54. 
37 Ibid s. 54. 
38 Ibid. s. 62-63. 
39 Liberg, C, Hur barn lär sig läsa och skriva, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s. 136. 
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metoden vara en del av ett språkprogram som från början lär barnen läsa och skriva utifrån 

barnets egna ord för att sedan mynna ut i andra tekniker/metoder. Med andra ord används 

metoden sällan helt fristående.40

    Själva innebörden av helordsläsande och helordsskrivande innebär att eleven känner igen 

texten som en ordbild. Orden ses, både vid läsning och skrivning, som en helhet.41

2.3.5 Bornholmsmodellen/metoden 
Denna modell togs fram för att utveckla barns språkliga medvetenhet före den egentliga läs- 

och skrivinlärningen som skolan presenterar. Den är tänkt som förskoleverksamhet, men kan 

anpassas till både högre och lägre åldrar. Metoden bygger på att göra barnen medvetna om 

bland annat bokstavsljud med hjälp av lek. Dessa språklekar delas upp i sju kategorier och 

kan till exempel vara: lyssnande lekar, rim och ramsor, betoningsövningar etcetera. Genom 

leken inspirerar barnen varandra i sin utveckling, och i och med att det inte är fullt så stora 

krav som i skolan kan barnen arbeta på ett långsamt och lustfyllt sätt med utgångspunkt i det 

roliga – leken. Denna metod var del av en vetenskaplig undersökning som gjordes av bland 

annat Jörgen Frost, och undersökningen har visat att barn med tendenser att utveckla möjliga 

läs- och skrivsvårigheter gynnas stort av detta arbetssätt.42

2.3.6 Materialet Pilen 
Pilen är ett svenskmaterial som har som grundtanke att bygga upp en språklig medvetenhet 

hos eleverna på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt. Tanken är att eleverna skall få använda flera 

sinnen och utforska samt vidareutveckla det svenska språket. Pilens utgångspunkt ligger i att 

börja där eleverna befinner sig. Materialet tillåter att alla kan arbeta i sin egen takt och även 

nivåanpassa det till egna behov. Materialunderlaget kan delas in i fyra kategorier; arbetsblad, 

laborativa övningar, lyssningsövningar och datorprogram – kategorier för att tilltala flertalet 

sinnen.43

                                                 
40 Ibid. s. 137-138. 
41 Ibid. s. 194. 
42 http://www.bornholmsmodellen.se/ (2006-10-03) 
43 http://www.pilen.alfamax.se/ (2006-10-03) 
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3. FORSKNINGSMETOD 
 
Jag bestämde mig för att skriva om läs- och skrivinlärning i några skolor därför att jag anser 

det är grunden för senare inlärning och för att ha ett fungerande liv i dagens samhälle. 

    När beslutet väl var taget om vilket ämne jag skulle skriva om påbörjades jakten efter 

lämplig litteratur att använda till arbetet. Stor del av de böcker jag kom att använda mig av var 

sådant som jag haft som kurslitteratur under tidigare kurser. Utöver dessa så sökte jag även i 

bibliotekskatalogen och hittade där en del inspiration, fick tips av vänner och av min 

handledare. 

    Då jag valt att göra intervjuer med lärare har jag gjort dessa baserat på den kvalitativa 

metoden, det vill säga att jag gjort ett mindre urval djupfallsintervjuer. Valet av lärare skedde 

relativt slumpartat. Några av dem har jag haft tidigare kontakt med, de andra har jag bara 

tillfrågat på olika skolor. Under intervjuernas gång använde jag en bandspelare för att kunna 

samtala fritt med de intervjuade på ett avslappnat sätt och samtidigt få allt dokumenterat. Jag 

hoppades på att få en djupare förståelse genom detta samtalssätt. Jag använde mig av öppna 

frågor och beroende på svaren blev följdfrågorna olika i alla intervjuer. Jag valde att inte styra 

intervjuerna med allt för många frågor utan ville istället att pedagogerna skulle prata fritt om 

sitt arbetssätt, av denna anledning blev inte samma frågor ställda under alla intervjuer. 

Samtalen med alla pedagoger skedde i deras arbetsmiljö, vilket jag tror bidrog till att de kände 

sig avslappnade och fria att prata öppet. 

    Sammanställningen av intervjuerna valde jag att presentera i form av lärarporträtt. Namnen 

på de intervjuade är fiktiva och deras arbetsplats anonym. 

    Validiteten av detta arbete bygger på de gjorda intervjuerna med sex stycken aktiva 

pedagoger i Mellansverige och litteraturen jag använt mig av. Baserat på detta kan man ej dra 

slutsatsen att alla lärare arbetar på de sätt som berörts i detta arbete. För att kunna göra en 

sådan bedömning skulle det krävas en undersökning av mycket större proportioner. Jag 

presenterar här bara några av många arbetssätt, som lärare kan arbeta med. Förutom detta bör 

man ha i åtanke att jag enbart använt en bråkdel av all litteratur som finns om läs- och 

skrivinlärning. Enbart några författare representeras i arbetet och då utbudet av litteratur är 

väldigt stort har jag varit tvungen att begränsa mina bokval under arbetets gång. 

   Under processens gång har jag använt mig av böckerna Uppsatshandboken och 

Forskningsmetodikens grunder för att få rätt formalia och struktur på arbetet. 
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4. RESULTAT 

4.1 Lärarporträtt av Lena 
 

Lena har arbetat som lågstadielärare i 20 års tid i en liten skola i Mellansverige. Hon arbetar 

med åldershomogena klasser och följer dem i årskurserna 1-3. Hon har nästan uteslutande 

arbetat på samma skola, med undantag för de första åren då hon arbetade på en skola i 

storstaden. Lena studerade i 2 ½ år vid ett universitet, den dåvarande längden på 

lågstadielärarutbildningen.  

    Lena berättade att när hon tar emot en ny klass med ettor påbörjas alltid läs- och 

skrivprocessen med att lärarna själva har ett avstämningsmöte med varandra – förskolan och 

skolan pratar sig samman. Detta för att få insikt i var varje elev befinner sig kunskapsmässigt. 

I och med denna avstämning kan man på ett bra sätt möta upp eleven med passande 

arbetsförväntningar samt material. Denna träff mellan klasslärare och förskolepedagoger sker 

på våren, då eleverna även får träffa sin blivande lärare. En liknande avstämning skall ske vid 

höststarten, detta poängterar Lena är viktigt då mycket kan ha hänt över sommaren. Vid denna 

tidpunkt brukar även specialpedagogen göra tester med varje barn för att se vilken nivå de 

befinner sig på i både svenska och matte. Denna nivåindelning är oerhört väsentlig då den 

bland annat underlättar framtida arbetsplanering. 

    Vid presentationen av skrivinlärningen introducerar Lena först bokstaven S, detta för att det 

är en ganska lätt bokstav och därför att den är lättrelaterad med ord som sommar och sol. 

Dessutom använder sig Lena av ett material som heter Silorema och då går man i den 

bokstavsinlärnings ordning som namnet förtäljer: ”S, I, L, O…” och så vidare. Dessa 

bokstäver är valda för att eleverna på ett tidigt stadium skall kunna få ihop ord av de nyss 

lärda bokstäverna. 

    Lena försöker få in bokstavsmedvetandet i allt, för det mesta dock i hemlighet för barnen. 

Till exempel bakar de Sockerkaka, går ut i Skogen, sjunger sånger och leker lekar på s när de 

arbetar med S. I övrigt arbetar barnen efter ett bokstavsschema där de bland annat spårar 

bokstaven, skriver den med vattenfärg, och viker den på papper, olika saker för att ge barnen 

en känsla och bild av det aktuella tecknet. Sist tränar barnet på finmotoriken då bokstaven 

skall skrivas i finboken. 

    När det handlar om läsinlärningen använder sig Lena av storboksmetoden. Hon samlar 

barnen i grupp (oftast i halvklasser) och visar upp storboken. Därefter bläddras rätt 

bokstavssida fram och alla tittar gemensamt på sidans bild samt rimvers - varje sida har en 
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bokstav som tema och denna följs av en slags temabild och passande rim. Sedan letar 

allesammans gemensamt efter bokstaven i fråga, räknar hur många det finns av den i versen, 

klappar dikten. Därefter pratar de om bilden och vad det finns för olika saker på denna som 

innehåller bokstaven. När barnen sedan själva skall börja läsa använder sig Lena av så kallade 

Kiwi böcker. Varje storbok har massor med mindre upplagor i olika svårighetsgrader som 

barnen själva får titta i/läsa – klara (lättast), färdiga (mellan), gå (svårast). Innan detta 

presenteras behöver dock klassen ha rutiner så läraren kan sitta med mindre grupper medan 

resterande klassen arbetar på med andra uppgifter. De mindre grupperna sätts samman utifrån 

likvärdiga förkunskaper och har tillsammans med läraren vägledd läsning. Här tittar man på 

sådant som punkter, stor bokstav, citattecken, ord, meningar, läsriktning etcetera. Lena arbetar 

med detta två gånger i veckan då hon anser det vara ett bra sätt att göra barnen medvetna om 

språket. 

    Lena arbetar också med att individanpassa läs- och skrivinlärningen genom att få med de 

sju intelligenserna via aktiviteter som sång, dans, matte, naturen med flera. Barnen får lära sig 

bokstäverna på många sätt genom att använda inte bara sina sinnen utan hela kroppen. 

    Arbetet med läs- och skrivinlärningen sker mer eller mindre varje dag och dessutom med 

ämnesintegration. Lena berättar att när varje bokstav sedan avslutas görs detta med en liten 

fest för att markera att denna bokstav nu är avklarad. 

    Materialet är nivåanpassat för att passa alla barn. Lena säger dock att om hon märker att 

något inte fungerar trots nivåanpassningen byter hon ursprungsmaterialet för eleven i fråga. 

Då Lena ständigt följer upp barnens lärande märker hon hur materialet fungerar för var och 

en, vilket ger henne möjlighet att finjustera ytterligare. 

    När det gäller styrdokumenten säger Lena att hon först och främst arbetar efter de lokala 

kursplanerna och individuella utvecklingsplaner. Hon är medveten om vad Lpo 94 säger men 

menar att hon inte följer den ordagrant då den är skriven på ett väldigt ”flummigt” sätt för 

lågstadiet, det är först i årskurs fem som de mer specifika målen kommer. Trots att hon inte 

följer dessa ordagrant, arbetar hon som sagt med individuella utvecklingsplaner, lässcheman 

etcetera. Allt detta är faktiskt baserat på Lpo 94, så även om Lena inte gör det medvetet 

arbetar hon ändå efter styrdokumenten. Att hon dessutom arbetar med svenskämnet integrerat 

gör hennes arbete ännu mer Lpo-baserat, då läsning och skrivning enligt styrdokumenten 

uttryckligen skall ses som en enhet. 

     Vad Lena saknar i sin arbetssituation i dagsläget är en bättre dialog mellan låg- och 

mellanstadiet. Hon menar att det tydligare måste framgå i styrdokumenten vad barnen skall 

kunna när de överlämnas från låg- till mellanstadiet. 
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4.2 Lärarporträtt av Karin 

 

Karin tog sin lärarexamen 1975 och har sedan dess arbetat som lågstadielärare, det vill säga 

att hon har arbetat i 31 år. I dagens läge arbetar Karin på en liten skola i Mellansverige, hon 

arbetar dessutom i åldershomogen klass. 

    När Karin tar emot en ny klass har hon ingen direkt plan på hur upplägget för läs- och 

skrivinlärningen skall se ut, det får tiden med den nya klassen avslöja så sakteliga menar hon. 

    Då Karin arbetar mycket efter LTG-metoden börjar hon läsinlärningen med att barnen får 

diktera för henne, vanligtvis om skolan eller något annat ämne som alla barnen har någon 

kännedom om. Detta brukar hon göra i halvklass då det är lättare för varje elev att få göra sin 

röst hörd. Det är denna text som senare kommer att utgöra Karins och barnens arbetsmaterial 

när de skall titta på och analysera språkets beståndsdelar. När texten är klar är det första de 

gör att läsa den högt tillsammans, några kan redan läsa medan andra barn bara är med och 

lyssnar. Karin använder sig här av en färgglad stav och pekar på varje ord vid uppläsningen. 

Detta för att synliggöra orden, meningarna, ord samt meningarnas längder och samtidigt visa 

läs riktningen. De räknar även ord, bokstäver, meningar och rader – Karin menar att detta är 

ett bra sätt att ge barnen viktiga begrepp på ett tidigt stadium. 

    Vid skrivinlärningen utgår Karin från att eleverna börjar skriva med de bokstäver de redan 

kan. Barnen får göra egna böcker som handlar om något de är intresserade av alternativt dem 

själva. När de sedan skriver kanske det händer att de bara får med vissa tecken, men är dessa 

bara bokstavsljud som är korrekta för ordet i fråga rättar Karin inte barnet. Om eleven dock 

skrivit bokstaven r när det kanske i själva verket handlar om bokstaven s pratar hon med 

barnet om skillnaden mellan de två. Karin vill på detta sätt låta barnen börja på sin egen nivå 

för att sedan fylla ut varje individs luckor allt eftersom tiden går.  

    Texterna arbetas mycket med i hel- och halvklass. Karin skriver upp ord på lappar, de letar 

tillsammans. När detta är gjort skriver hon ut texterna på individuella lappar som barnen 

sedan kan arbeta enskilt med. Vid detta moment kan individanpassningen utökas, då olika 

uppgifter kan ges till barn med olika stor förkunskap. 

    Förutom barnens dikteringar så arbetar Karin med ”bokstavsväskor”. Det är lådor 

innehållande alla bokstäver på individuella lappar, med dessa skall barnen bygga ord. Till 

hjälp har Karin gjort små remsor med enstaviga ord, exempelvis bil och ros, med en bild 

ovanför. Förutom bilden har remsan även bokstavsrutor i det antal som ordet innehåller. 

Sedan skall barnen hitta passande bokstäver att placera i rutorna. Karin använder sig av detta 
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sätt då hon menar att barnen ofta hoppar över vokalerna när de skriver själva. Med dessa 

hjälplappar ser de om en bokstav saknas och blir då medveten om dess existens. Dessa 

bokstavsväskor kommer oftast fram då barnen skall lära sig ljuda. Karin använder även denna 

metod därför att hon anser LTG vara bra i mycket men att den kräver förstärkning i form av 

ljudningsmetodik. Inte att förglömma är heller att vissa barn lär sig bättre av vissa metoder så 

genom att blanda dessa anser Karin ge ett större utbud av lärande till barnen. 

    Karin integrerar läs- och skrivinlärningen. Om barnen läser en text följer oftast uppgifter i 

form av skrivning, och har de skrivit något skall detta sedan läsas. 

    När det rör sig om bokstavsinlärningen börjar inte Karin med någon speciell bokstav. Varje 

barn får starta med en som de redan känner till och fortsätta därifrån. En lista ges varje elev 

med alla bokstäver på och när en är avklarad kryssas denna över och en ny påbörjas. På detta 

sätt styr eleven själv sitt lärande. 

    Angående läroplanen vet Karin vad denna handlar om, och hon är medveten om vilket 

ansvar hon är ålagd men det är ingenting hon sitter och tittar på vid varje veckoplanering 

säger hon. Likväl arbetar hon med individuella utvecklingsplaner, kunskapssnurror samt 

andra Lpo förlagda material. Hon har sitt eget arbetssätt, men allt material är i grunden Lpo 

anpassat. Så trots att Karin inte dagligen ser över styrdokumenten grundas hennes material i 

dessa. Karin ser på svenskämnet som en helhet som innefattar läsning, skrivning, tänkande 

och talat språk och det är hennes åsikt att dessa delar smälter samman. Om en elev är svag i 

en av dessa delar brukar det vara till stor hjälp att han/hon kan luta sig lite på de andra och det 

är just av denna anledning som Karin tycker att ämnena skall integreras.
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4.3 Lärarporträtt av Berit 
 

Berit är en högskoleutbildad lågstadielärare i 50 års åldern och har arbetat sedan 1974, det vill 

säga i 32 år. Berit är vanligtvis klasslärare för en åldersintegrerad 1-3:a, men i år ansvarar hon 

enbart för ettorna och treorna. Hon arbetar för närvarande på en relativt stor skola någonstans 

i mellersta Sverige. 

    Berit berättar att många av barnen oftast kan läsa lite smått när de börjar hos henne. Berit 

påbörjar skrivinlärningen nästan genast, trots att flera av eleverna ofta inte besitter några 

förkunskaper. Barnen skriver själva texter till sina egna bilder, i vissa fall görs detta 

tillsammans med Berit. De flesta barnen skriver dock så gott de kan på egen hand. Efteråt 

brukar Berit prata med eleverna om de ord som de skrivit. Dock, när hon går igenom olika 

ljud använder hon sig bland annat av en storbok eller ett nytt svenskmaterial som kallas för 

bågen, förmaterial till pilen. Bågen är ett material för ljud och bokstavsgenomgång. När Berit 

arbetar med bågen börjar hon med att läsa en saga för barnen; sen pratar hon och eleverna om 

det var något visst bokstavsljud som förekom ofta eller om många av orden började på en 

speciell bokstav/ljud. När det handlar om själva bokstavsordningen presenteras bokstäverna o, 

a, v och l i tur och ordning. Sedan läses sagan igen och därefter letar eleverna gemensamt 

efter hur många av orden som börjat på, alternativt innehållit, den aktuella bokstaven. Först 

när detta är gjort pratar Berit mer om själva bokstavsljuden. När genomgången utförs görs 

detta i hel eller halvklass, i vissa fall sker den med enbart några enstaka elever om situationen 

kräver det. 

    Vid arbetet med storboken pratar Berit om saker som meningsuppbyggnad, stor bokstav, 

punkt, mellanrum mellan orden etcetera. 

    Ljudkort används i klassrummet om det behövs. Detta tillåter barnen att själva plocka med 

bokstäverna för att se ordets delar. 

    Läs- och skrivinlärningen arbetas med varje dag och integreras med varandra samt även 

med andra ämnen. Integrationen gynnar elevernas lärande i den grad att vissa lär sig skriva 

först och genom detta sedan lär sig läsa och vice versa, menar Berit. 

    Förutom storboken använder Berit sig lite av bland annat LTG-metoden, ljudnings- och 

helordsmetoden med flera. Hon använder sig av delar här och var i olika metoder, tillämpar de 

som hon anser passar bäst för stunden, med andra ord – hon ”plockar russinen ur kakan”. 
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    Nästan alla barn använder samma material, individanpassningen sker dock i 

svårighetsgraderna. Uppgifterna kan variera från att bland annat leta bokstäver, ord, meningar 

och så vidare. 

    När det handlar om styrdokumenten säger Berit att hon vet vad som står i dem, i stora drag, 

men att hon inte kollar av dem när hon planerar sina lektioner. Hon menar dock att hon som 

lärare redan är styrd då barnen skall läsutvecklingstestas. Vid ett flertal tillfällen skall barnen 

följas upp med dessa tester och på detta sett håller man koll på vad barnen kan och vad de 

skall lära sig. Precis som de två föregående lärarna använder Berit sig av material som är 

grundat i styrdokumenten. Mer eller mindre allt hon gör grundar sig i Lpo 94. Även när det 

handlar om det svenskmaterial hon använder är grunden uppbyggd på styrdokumentens tankar 

då det är nivå och individanpassat. Likaså integreras läs- och skrivinlärningen till ett ämne 

istället för att ha det som två separata två delar. Berit kanske inte tänker på det men oavsett 

om hon själv är medveten eller ej arbetar hon med styrdokumenten då hon använder material 

som är utarbetat därefter. 
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4.4 Lärarporträtt av Anders 
 

Anders är en universitetsutbildad 1-7 lärare och har arbetat i 10 år. Han arbetar för nuvarande 

på en mellanstor skola i Mellansverige. På Anders skola arbetar man i uppdelade klasser, 

sexåringarna går ihop med ettorna, tvåorna ihop med treorna och så vidare. 

    När läs- och skrivinlärningen presenteras för en ny första klass får även sexåringarna ta del 

av presentationen, men enbart av den muntliga presentationen. Bokstavsarbetet lämnas till 

ettorna. Arbetet som sådant går till så att en bokstav i veckan presenteras för barnen och då 

berättar Anders att de börjar med ”hållkonsonanter” och vokalerna. De så kallade 

”stötkonsonanterna” lämnas till sist. Detta anser Anders gynnande för förskoleklassen, det vill 

säga den blivande ettan, då de får en träningsgenomgång av bokstäverna samt möjlighet att se 

andra arbeta med dem innan det är deras egen tur. 

    På detta sätt arbetar skolan med läs- och skrivinlärning idag, Anders har dock arbetat på ett 

annat sätt tidigare, då han ej hade med förskoleklassen utan istället hade en åldersblandad 1-

3:a. Läsinlärningen hade han då på speciella lektioner med enbart ettorna och vid dessa 

tillfällen arbetade de med mer grundläggande läskunskaper. 

    När bokstäver skall presenteras följer Anders det förutbestämda material skolan använder, 

vilket är ”Kom och läs”. Han menar att det viktigaste vid läsinlärning är att skapa ett intresse 

kring det och han menar även att det är just detta som ”Kom och läs” böckerna gör – de 

presenterar aktuella ämnen som intresserar. Läraren läser berättelser högt varje vecka som 

barnen sedan får läs läxa på tills veckan därpå. Läxböckerna finns i olika svårighetsgrad och 

Anders anser att detta på ett bra sätt ger barnen en läsförståelse trots att det ibland kan handla 

om att eleven bara läser några ord. 

    Efter själva genomgången får sedan barnen arbeta individuellt med tillhörande skrivbok 

och dess uppgifter. Utöver detta arbetar Anders med svenska materialet Pilen, detta lämpar 

sig dock bäst för elever som redan kan läsa. 

    När det handlar om hur mycket tid som avsätts för arbete med läs- och skrivinlärning kan 

det variera, men Anders menar att de försöker arbeta åtminstone lite grann varje dag. 

    Lässtunder är ett förekommande moment inte bara i klassen, utan även i hela skolan, detta 

för att skapa det redan nämnda intresset och läslusten. Det hela går ut på att hela skolan 

samtidigt har tyst läsning, då varje elev läser egen vald bok. För dem som ännu ej kan läsa 

läser en lärare högt i ett mindre rum, men så fort någon börjar klara läsningen själv får denne 

gå ut och läsa på egen hand. Detta har haft ett väldigt positiv genomslag, berättar Anders. 
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    Läsning och skrivning integreras till stor del vid undervisningen. Vissa elever har svårt att 

skriva men lätt för att läsa, därför är det fördelaktigt att ha ämnena samordnade med varandra. 

Dessutom menar Anders att då svenskämnet är enhetligt skall läsning och skrivning inte delas 

på då de är två sidor av samma mynt. 

    Vid tidig skrivinlärning lägger Anders inte alltför stor vikt på den motoriska korrektheten, 

utan låter eleven koncentrera sig på själva skrivandet istället. För mycket korrigerande av fel 

saker kan ta död på lusten att lära, menar han. 

    När det handlar om arbetsmetod används bland andra ordbilds- och ljudningsmetoderna. 

Han använder sig av vad som känns rätt för stunden, och Anders anser att det inte är förrän de 

stöter på svårigheter som man måste tänka om och leta nya arbetssätt. 

    Styrdokumenten är något Anders arbetar ganska strikt efter, detta tror Anders kan ha 

mycket att göra med att han under sina första år var mellanstadielärare. Först i årskurs fem 

finns det utstakade krav på vad barnen skall kunna för att klara av de nationella proven och 

därför försöker han grunda mycket av det han vet skall komma i senare skolår. Han menar 

även att många lärare ofta har en för vag bild av vilka mål undervisningen strävar mot. Därför 

bör lågstadielärare vara mer medvetna om vilka de senare kunskapskraven är för att kunna ge 

barnen rätt verktyg. 
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4.5 Lärarporträtt av Kerstin 
 

Kerstin är 54 år och utbildad förskollärare. Hon tog examen 1974 och har arbetat med barn i 

32 år. Idag arbetar Kerstin på en stor skola i Mellansverige, och hon arbetar åldersintegrerat 

med förskoleklass och ettor. 

    När Kerstin presenterar ämnena läs- och skrivinlärning gör hon det inför både 

förskoleklassen och ettorna. När presentationen är gjord och själva arbetet skall påbörjas är 

det dock ettorna som fortsätter med det, fast förskoleklassen har med presentationens hjälp 

fått en förförståelse som sedan ligger till grund när det sedan är deras tur som ettor, menar 

Kerstin. 

    Kerstin arbetar mycket efter Bornholmsmodellen och detta får både sexåringarna och 

ettorna delta i. Hon säger att trots att materialet vänder sig främst åt sexåringarna tycker hon 

att det är viktigt för ettorna att vara med på det de med. Speciellt viktigt är det för de ettor som 

inte kommit särskilt långt i sin läsutveckling, och för de som redan kan läsa är repetition bara 

positivt. Kerstin anser att denna metod är bra för att den på ett lekfullt sätt lär barnen att 

lyssna. Detta kommer väl till användning vid senare inlärning då de skall arbeta och lära sig 

urskilja ljud. Efter lyssnandet går de sedan över till rimlekar. Det bästa med hela arbetssättet 

är att det hela sker med lekfullt lärande, anser Kerstin. På detta sätt arbetar hon med barnen 

dagligen, varje pass cirka 20-30 minuter, i ungefär åtta månader, med andra ord i två terminer. 

Lekarna varieras och alla barn gör inte alltid samma sak. Vid varje pass kan exempelvis tre 

aktiviteter presenteras, och barnen bestämmer och varierar här sitt lärande då de själva kan 

välja vad de vill arbeta med för stunden. Lekarna är dock återkommande så alla elever har 

möjligheten att arbeta med vad de missat vid senare tillfällen. 

    Efter arbetet med rim går Kerstin sedan vidare till stavelser, och här pratar hon om bland 

annat meningar. Från meningarna bryter de sedan ned orden och fortsätter därefter till ljud, 

vilket klassen får arbetar mycket med. Kerstin arbetar mycket med just ljudning och förutom 

Bornholmsmodellen så är ljudningsmetoden ganska central som arbetssätt. Allt detta sker, 

som redan nämnt, med hjälp av massor av olika lekar, och detta upplever Kerstin som positivt 

då barnen verkar ha väldigt kul. 

    När det handlar om arbetsmaterial använder Kerstin bokstavsinlärningsmaterialet Bågen 

som är förgrundsmaterialet till Pilen. Detta material är ganska nytt på marknaden och riktar 

sig till ettor, men Kerstin tycker att det skulle vara ett bra material att börja med redan i 

sexårsverksamheten. Hon tycker om arbetsmaterialet och anser att det påminner om 
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Bornholmsmodellen som hon dessutom redan förespråkar, nackdelen är väl att det enligt 

henne själv verkar lite för lätt för vissa av ettorna. Då Bågen är färdigt material presenteras 

bokstaven O först vid första genomgångstillfället. 

    Läsmaterialet som Kerstin använder är ”Vi läser”. Detta material har även delar som är 

anpassade till förskolan och detta är en av anledningarna en till att hon trivs med att arbeta 

med det. Arbetet är till stor del självständigt och Kerstin tycker om materialet då det är tydligt 

och enkelt, fast samtidigt tillåter barnen arbeta i sin egen takt. 

    Som Kerstin själv uttrycker det så använder hon Bornholmsmodeller till grund för både läs- 

och skrivinlärning. Därefter finns det massor med olika plockmaterial i klassrummet som 

barnen själva kan välja mellan och på så sätt hålla lärandet på sin egen nivå. Hon understryker 

det individuella arbetsupplägget för det individuella lärandet då alla barnen är så väldigt olika. 

    När det handlar om arbetet med styrdokumenten, bland annat vid lektionsplanering, säger 

Kerstin att man som lärare alltid måste ha dem i bakhuvudet och veta vad de innebär. Kerstin 

har inte sina elever lika lång tid som en vanlig lågstadielärare och i och med detta håller hon 

inte i lika många utvecklingsplaner eller lästest. Detta innebär dock inte att hon aldrig 

genomför dem. Hon arbetet också med dessa fast i en mindre skala än vad en 1-3 lärare skulle 

göra. Likaså individanpassar hon undervisningen och integrerar läs- och skrivinlärningen 

därför att hon tycker ämnena stärker varandra, på detta sätt är hennes arbete i högsta grad Lpo 

baserat. Kerstin anser också att man som lärare borde involvera barnen i de olika delmålen, 

och tillsammans med barnen arbeta med dessa på elevernas egen nivå. Hon tror att barnen på 

detta sätt skulle känna större glädje och delaktighet i undervisningen om man tillsammans 

arbetar med de uppsatta målen. I dagens läge arbetar hon inte själv på detta sätt men har 

förhoppningar om att göra det inom en rimlig framtid. 

 23



4.6 Lärarporträtt av Anna 
 

Anna är en högskoleutbildad lågstadielärare. Hon är 50 år gammal och har arbetat i över 25 år 

som lärare. Idag arbetar Anna på en stor skola i Mellansverige och hon arbetar i en 

åldersintegrerad klass. 

    När Anna får en ny grupp ettor så har dessa redan påbörjat läs- och skrivinlärning i 

förskolan lite smått. Därför börjar hon inte om med nytt material utan fortsätter där 

förskolelärarna slutade. Detta betyder att arbetet ofta ser olika ut med varje ny grupp ettor, 

beroende på hur mycket de gjort i sexårsgruppen. Däremot, berättar Anna att inlärningen nu 

utökas och barnen får arbeta mycket med rim, sagor, bokstavsramsor, ljudanalyser etcetera. 

Det som skiljer sig mest från förskolan är själva skriften och dess utformning, menar Anna. 

Barnen får nu börja arbeta mer noggrant med hur bokstäverna skall skrivas och så vidare. 

    I och med åldersintegrerationen har Anna inte möjlighet att sitta ned med ettorna varje dag 

för att prata om veckans bokstav, dess utformning etcetera. Istället har hon en lektion i 

veckan, två om hon har tur, där bokstaven presenteras och därefter skall barnen arbeta efter 

eget bokstavsschema. Hon anser dock att det är väldigt svårt att lämna nya ettor med 

individuellt bokstavs- och svenskarbete, speciellt i början då inga rutiner ännu har infunnit 

sig. 

    Förr arbetade Anna mycket efter Bornholmsmodellen, men idag så använder hon sig av 

olika metoder där hon plockar lite i ena och lite i andra. 

    Även materialmässigt varierar hon lite olika och som exempel tar hon tar bland annat upp 

storböcker. Anledningen till denna variation är att hon vill kombinera det bästa av alla 

världar, samt att möta olika barns behov för det individualiserade lärandet. 

    Anna börjar läsinlärningen med bokstavssagor som barnen tillsammans skapar. Dessa utgör 

sedan framtida läx-material med uppgifter som leta bokstav, leta ord, läsa och så vidare. Anna 

arbetar även med att lära barnen ordbilder i form av enkla ord som sa och vi. Hon menar att 

mindre ord som dessa är bra att kunna då man inte behöver lägga ner en massa koncentration 

på att avkoda dem, utan istället kan fokusera på helheten. 

    Läsningen och skrivningen arbetar Anna mycket integrerat med. Hon poängterar hur alla 

barn arbetar, tänker och lär sig på olika sätt och då dessa ämnen bygger mycket på varandra 

kan detta arbetssätt styrka många. Det svenska språket utgörs av mer än läsning och skrift, 

poängterar Anna. Inte heller delar vi upp språket till vardags, därför bör det hållas som ett 

enhetligt ämne i skolan också, anser hon. 

 24



    När Anna börjar presentationen av bokstavsinlärningen får hon ta vid där förskoleklassen 

slutat. De arbetar gemensamt med materialet Silorema och presenterar bokstäverna i just 

denna bokstavsordning, med S först. Anna berättar att även när hon arbetat med annat 

bokstavsmaterial har bokstaven S varit den första som presenterats och detta tror hon beror på 

att det är en lätt och trevlig bokstav både att uttala och forma.  

    Repetition sker ganska ofta i Annas klass. Om barnen till exempel gått igenom fyra 

bokstäver, gör de då och då återblickar på de tidigare bokstäverna. Ytterligare repetition blir 

det också när barnen börjar bygga ord av de genomgångna tecknen. Här får de då sätta det 

nyss lärda i bruk. 

    Anna tycker att arbetet med styrdokumenten har hamnat mer i fokus på den senaste tiden. 

Läraren måste vara väl medveten om vad läroplanen handlar om och kunna sätta den i relation 

till lärandet och undervisningen, speciellt när det gäller målbeskrivningarna. I och med de 

individuella utvecklingsplanerna anser Anna att målen hela tiden ses till och följs. Förutom 

utvecklingsplanerna så tar hon även upp andra styrdokumentsbaserade moment hon arbetar 

med som bland annat läsutvecklingsscheman. Anna är väl medveten om att det mesta av 

skolans material är valt med tanke på just styrdokumenten. Hon säjer själv att i stort sett allt 

arbete som utförs i skolan görs med Lpo i åtanke. Alla uppdrag och mål lärare har är 

utstakade av just styrdokumenten och på detta sätt blir allt mer eller mindre läroplansbaserat. 

 

 25



5. DISKUSSION  
 

Att det svenska språket har en oerhört viktig roll inom både skola och samhälle råder det inga 

tvivel om. Utveckling för oss ständigt framåt och dagens undervisning har kommit långt 

sedan den gamla utantillsläsningen som bedrevs av kyrkan. I böckerna Självskrivna liv och Att 

möta och erövra skriftspråket beskrivs det hur läsinlärningen tidigare var ett medel för att 

kontrollera människorna, idag är situationen annorlunda. Läsningen har gått från individens 

skyldighet till rättighet och de krav som tidigare ställdes på individen ställs idag på samhället 

och skolan. Oavsett i vilket land man bor krävs det av invånarna att de skall behärska det 

brukade språket, och Sverige är inget undantag. För att behärska ett språk krävs mer än bara 

läsning och skrivning, man skall även kunna tänka och tala språket. Skolans roll är idag att se 

till att dess elever får denna helhet så de senare klarar sig på egen hand. 

    Dagens skola och dess undervisning är väldigt styrd, samtidigt som den tillåts ha ett visst 

mått av frihet. Detta kan låta lite tvetydigt, men läroplanen som är en strukturerad plan för alla 

Sveriges skolor kräver planering på många olika nivåer. Det krävs en grundstruktur för alla 

skolor, denna utgörs av Lpo 94. Därefter måste olika skolor anpassa läroplanen till en egen 

planering utifrån material, arbetssätt etcetera. Till sist måste arbetslag och respektive lärare 

anpassa sitt eget arbetssätt efter skolans planering. På detta vis delas styrningen och 

planeringen upp och i och med detta ser nästintill all undervisning olika ut i olika klassrum 

trots att alla utgår från samma läroplan/styrdokument. 

    För att lärandet skall fungera på ett bra sätt gäller det att läraren lyckas skapa en trygg 

inlärningsmiljö och samtidigt väcker lusten att lära hos klassens olika individer. Det är lätt att 

se klassen som en helhet, men pedagogen måste hela tiden vara medveten om att alla barn lär 

på olika sätt och därför vara flexibel i sina arbetsmetoder. När det handlar om lärandemiljön 

kan vikten av att skapa en trygg atmosfär för eleverna inte nog understrykas. För optimalt 

lärande måste barnen trivas och känna sig säkra i sina skapandeprocesser. Karin Taube tar i 

sin bok Läsinlärning och självförtroende upp elevers första möte med läs- och skrivinlärning, 

vilket är oerhört viktigt att de upplever som positivt.44 Upplever eleven det första mötet svårt 

och negativt finns risken att denne utvecklar en negativ självbild vid inlärningen. Detta i sin 

tur kan skapa blockeringar och prestationen kan försämras ytterligare, onda cirklar är lätta att 

hamna i men desto svårare att ta sig ur. Genom att skapa en trygg och lustfylld miljö 

utvecklas barnets självbild positivt och genom att individanpassa undervisningen försöker 

                                                 
44 Taube, K, Läsinlärning och självförtroende, (Stockholm:Prisma, 1997), s.61. 
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man förebygga de onda cirklarna. Även skolverket genomförde för några år sedan en 

undersökning av dagens skolors arbetsmiljö samt klassificerade dessa i A, B och C miljöer.45 

Därefter gjorde skolverket en mall över de olika indelningarna samt tog fram de optimala 

dragen i en önskvärd klassrumsmiljö. Under intervjuerna berörde ingen av lärarna faktorn 

arbetsmiljö direkt. De pratade däremot om lustfyllt lärande, men ingen talade om att sådant 

endast sker i en trygg och lättsam miljö. Arbetsmiljön sträcker sig längre än till klassrummet 

för eleverna, den berör även hela skolsituationen. Den av lärarna som gav intryck av att arbeta 

mest medvetet med arbetsmiljön var Anders. Hans skola hade gemensamma lässtunder och 

under dessa tillfällen upphörde klasserna för att ge plats åt mysiga storsamlingslässtunder. Ett 

av lärarens viktigaste mål är att se till att eleverna har en bra arbetsmiljö. Läraren måste 

förespråka en öppen atmosfär där eleverna skall trivas, känna sig bekväma att prata, våga göra 

fel och känna att de uppnår något betydelsefullt med sitt lärande. 

    De sex individuellt gjorda intervjuerna visar exempel på hur lärare kan arbeta på olika sätt 

men ändå med samma målstyrda läroplan. De är alla ålagda att bland annat lära barnen läsa 

och skriva samt att hålla i undervisningen så att den är individanpassad för varje elevs 

förutsättning. Dessutom skall de utforma undervisningen i överrensstämmelse med 

demokratiska värderingar då målet med skolan är att förbereda eleverna för ett värdigt liv i 

dagens samhälle. De intervjuade lärarna arbetar efter olika metoder, trots att deras mål 

detsamma. Förutom deras olika arbetssätt har de en mycket väsentlig del gemensamt – ingen 

av dem arbetar med enbart en metod utan kombinerar och anpassar olika delar av olika 

arbetssätt efter eget tycke. Detta för att optimera undervisningen och även individanpassa 

denna till elevernas olika behov.  

    Det finns många liknande moment hos flera av de intervjuades arbetsmetoder. De flesta av 

lärarna arbetar blandat med barnens egna texter och ord samtidigt som de använder sig av 

läromedel. Anna och Berit låter barnen komponera egna texter som de sedan pratar med 

barnen om, Karin arbetar med LTG, det vill säga att hon nästan uteslutande arbetar med 

barnens texter. Den som skiljer sig mest från detta är Anders. Han var den som gav starkast 

intryck av att enbart arbeta läromedelsbundet. En viktig del de alla emellertid har gemensamt 

är barnens teckningar. Om eleven inte kan skriva kan denne rita. Vid senare tillfällen när 

personen har lärt sig lite om skrift får han/hon skriva till sina egna bilder. Det är viktigt att ta 

fasta på vad eleverna kan för att de ska känna att de lyckas. Bilden fyller en viktig funktion då 

                                                 
45 Skolverkets rapport 160, Nationella kvalitetsgranskningar 1998, s.114-119. 
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den är ett förstadium till skriften. Förr i tiden var det till och med så att man använde sig 

enbart av bilder, till exempel i hällristningar och väggmålningar. 

    Ytterligare en gemensam faktor var arbetet med bokstavsnamnen samt bokstavsljuden. Till 

och med Karin som till största delen använde sig av det analytiska arbetssättet, det vill säga 

LTG, kände att hon behövde komplettera med vissa delar ur Wittingmetoden, det syntetiska 

arbetssättet. Utöver detta var ett gemensamt drag hos alla lärarna att de var noga med att 

snabbt skapa en rutin för den nya klassen. Med hjälp av vissa moment lärde sig eleverna snart 

hur arbetet generellt var strukturerat och tack vare denna rutin skapades en trygghet bland 

barnen då de visste hur de skulle förhålla sig till saker och ting. Vikten av en trygg 

inlärningsmiljö är väsentlig för att ett gynnsamt lärande skall kunna ske och barn behöver i sin 

tur rutiner för att känna trygghet. Sådana vanor brukar även vara till stor hjälp om någon elev 

har koncentrationssvårigheter och i dessa fall är det extra viktigt med rutiner för att skapa en 

lugn och trygg miljö. 

    De lärare jag hade möjlighet att samtala med var alla av olika ålder och hade olika 

yrkeserfarenhet. Några arbetade åldersintegrerat och andra åldershomogent. Några föredrog 

det ena framför det andra och någon hade inga tidigare erfarenheter att jämföra med. Det som 

dock kändes som den centrala punkten hos dem alla var överlämningarna årskurserna 

emellan. Ofta skedde en noggrann överlämning mellan sexårsgruppen och årskurs ett, men 

nästa överlämning mellan låg- och mellanstadiet tyckte de flesta kändes väldigt vag. Detta 

togs upp under några intervjuer av lärarna när vi pratade om styrdokumenten. Alla sa att de 

kände till Lpo 94 och var väl förtrogna med vilket uppdrag de var ålagda, men att de inte 

arbetade konstant med styrdokumenten. Anledningen till detta var att de intervjuade lärarna 

ansåg att lågstadiet inte hade några direkta utformade mål, dessa blir aktuella först för 

femteklassare, och senare även niondeklassare, i samband med att de nationella proven skall 

avläggas. I boken Svenskundervisning i grundskolan tar författaren upp att Lpo 94 ersatte 

tidigare medelstyrning med dagens målstyrning,46 trots detta menar de intervjuade lärarna att 

de inte har några direkta mål att arbeta efter. Grundskolan består av nio läsår och under fem 

av dessa finns inga mål att uppnå. Grundskolan är indelat i tre stadier, två av dessa har mål att 

arbeta efter och av intervjuerna att döma framkommer det en tydlig önskan att detta även 

borde finnas på lågstadiet. 

    Under samtalen berörde de flesta av lärarna att de inte arbetade speciellt mycket med 

styrdokumenten. Trots detta pratade de allesammans om hur de arbetade med bland annat 

                                                 
46 Malmgren, L-G, Svenskundervisning i grundskolan, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 103. 
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individuella utvecklingsplaner och läsutvecklingsscheman, det vill säga material som är 

utformat enligt Lpo 94’s mål. Många av lärarna pratade i stora drag om arbetsmoment, som i 

grunden var styrdokumentsbaserade. Efter en stunds berättande insåg de dock att i princip all 

deras skolverksamhet var grundad i Lpo 94. En av de kvinnliga pedagogerna sa till och med 

att oavsett om någon inte är medveten om vad styrdokumenten handlar om men berättar om 

hur denne arbetar skulle man med stor sannolikhet kunna sitta bredvid och bocka av 

styrdokumentens punkter allt eftersom denne beskriver sitt arbetssätt. Med andra ord arbetar 

många lärare troligtvis ofta omedvetet efter de dokument som är framlagda som grundmål till 

dagens skola. 

    Lena var en av lärarna som ansåg att låg- och mellanstadiet borde prata sig samman mer 

om vad barnen förväntas kunna när de lämnar lågstadiet. På grund av att läroplanens ”mål att 

uppnå” inte dyker upp förrän i femte årskursen menade hon att det var lätt att själv göra en 

bedömning av vad hon ansåg vara viktigt. Detta kunde dock skilja sig totalt mot vad läraren 

på mellanstadiet ansåg att eleverna skall kunna när de anländer till dennes klass. Den manliga 

läraren, Anders, var av en liknande åsikt. I och med att han själv har arbetat på mellanstadiet 

var han medveten om vad barnen måste känna till vid de nationella proven och ansåg därför 

att kontakten mellan låg- och mellanstadiet var väldigt viktig och borde förbättras. De olika 

skolnivåerna måste samarbeta för att gemensamt ge barnen rätt verktyg och se till att 

överlämningen sker utan att några kunskapsluckor uppstår, menade Anders. 

    Anders var i övrigt den lärare som skiljde sig mest gentemot de andra fem intervjuade i 

arbetet med läroplanen. Han var den som arbetade mest med denna och han trodde detta 

berodde på hans tidigare arbete som mellanstadielärare. Ett rimligt antagande till att han var 

den som arbetar mest med läroplanen skulle även kunna vara att han var den yngste av de 

intervjuade, han har arbetat som lärare i 10 år det vill säga sedan 1996. Han har med andra ord 

endast arbetat med den senaste läroplanen medan de andra lärarna har sett minst två 

läroplaner under sina karriärer. Detta kanske påverkar honom i större grad än han själv är 

medveten om. Det kan vara så att de andra lärarna som arbetat en längre tid och varit med om 

hur styrdokumenten förändrats inte hunnit eller orkat sätta sig in i alla förändringar utan 

fortsätter arbeta som de gjort tidigare. Att Anders är yngst skulle även kunna vara orsaken till 

att han håller hårdast på styrdokumenten. Ju mindre erfarenhet en lärare har, desto mer 

läromedelsstyrd blir oftast dennes undervisning. 

    Läraren Kerstin hade även hon en liten annorlunda syn på styrdokumenten. Hon ansåg att 

man skulle låta barnen ta del av dem, självklart i förenklade termer, men att man tillsammans 

som grupp skulle prata om sina egna mål. Detta synsätt stärks av att Lpo 94 menar att barnen 
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själva ska känna sig delaktiga i sin utbildning. Här framkommer även de demokratiska 

tankarna och på detta sätt får barnen faktiskt ta del av en demokratisk process istället för att 

bara läsa om demokrati.  

    Oavsett vilken arbetsmetod lärarna använder sig av skall de ändå uppnå samma 

läroplansmål i slutändan. Barnen skall bland annat lära sig läsa och skriva och det är viktigt 

att man som lärare väljer en arbetsmetod som man själv trivs med – detta har alla de 

intervjuade varit eniga om. Ingen har som sagt använt sig renodlat av enbart ett enda 

arbetssätt, utan plockat ”godbitar” lite här och var. Ordbilder förekommer hos dem 

allesammans, dock inte som en fristående arbetsmetod utan snarare något som Caroline 

Liberg beskriver som en kompletterande del av ett program i form av att vissa småord lärs in 

som hela ord.47 Andra liknande arbetsmoment var inlärningen av bokstavsnamn och 

bokstavsljud. Egna bilder och egen medföljande text liksom omedvetna inlärningar som 

exempelvis läsriktning tillkommer också. Förutom detta är de alla eniga om vikten av lustfyllt 

lärande. Utan lust att lära blir lärandet tråkigt, och blir det i sin tur tråkigt slutar man dessutom 

att lära sig. För att hålla glädjen vid liv gäller det att variera undervisningen, samtidigt som 

man använder sig av material som passar alla. Precis som med arbetsmetod gäller det att 

använda material som man som lärare trivs med, för det är först när man trivs med materialet 

som man vågar göra egna utsvävningar som kan liva upp undervisningen. 

    Nu är det givetvis lätt att påstå att allt blir bra bara man arbetar på ett sätt man själv känner 

sig bekväm med, och detta är inte alltid fallet. Många gånger måste lärarna forma sig efter 

skolans önskemål. Vissa av de intervjuade som arbetade med åldersintegrerade klasser skulle 

helst vilja ha åldershomogena, men nu fick finna sig i läget då skolan arbetar på detta sätt. 

Vad som då är viktigt är att anpassa sig själv utifrån de förutsättningar som finns och göra det 

bästa av situationen. Precis så är det med varje ny klass. Alla elever kommer till skolan med 

olika förutsättningar och man måste som lärare anpassa både sig själv, arbetssätt och material 

efter just detta. 

    Det finns många teorier om barns inlärning och hur man kan optimera deras lärande. Vissa 

forskare står som centrala frontfigurer för vissa teorier, andra är mindre kända men utbudet av 

teorier är likväl väldigt stort. Några stora är behaviorismen, kognitivismen och den 

sociokulturella inlärningsteorin. Precis som med arbetsmetoderna ansluter sig sällan en lärare 

enbart till en av teorierna. Liksom med exempelvis LTG och ljudningsmetoden kompletterar 

de olika teorierna varandra, detta märktes tydligt hos de intervjuade. Några av lärarna har, i 

                                                 
47 Liberg, C, Hur barn lär sig läsa och skriva, (Lund: Studentlitteratur, 2006), s.137-138. 
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likhet med Chomsky, den holistiska inlärningssynen där utgångspunkten läggs vid helheten 

för att sedan bryta ner denna till dess delar.  Karin var en av de lärare som arbetade på detta 

sätt. Samtidigt arbetade hon inte enbart med det holistiska, utan hade även inslag av 

Vygotskijs tankar om handledning och den nära utvecklingszonen. Hon arbetade med barnen i 

dess språkliga miljö och tog fasta på vad de redan kunde och lade sedan ribban utefter detta. 

Lena arbetade inte med utgångspunkten i helheten utan snarare med helhetens delar, 

bokstäverna. I likhet med Piaget anser hon att vissa delar, som bokstavsnamn respektive ljud, 

bör vara avklarade innan utvecklingen eskalerar. Däremot fanns inga tecken på att hon var av 

åsikten att barn föds med olika anlag för att lära, utan snarare såg till Chomskys teori om att 

barnen själva söker sig till kunskap. 

    Svenskämnet har förändrats mycket genom tiden - från kyrkans läskrav, införandet i skolan 

till utformandet i dagens läroplan. Från det gamla momentuppdelade färdighetsämnet till en 

helhetssyn som skall kunna brukas till vardags. Den enhetliga synen är något som 

framkommit under de intervjuer som gjorts under arbetets gång. När lärarna har pratat om läs- 

och skrivinlärning syftar de på ämnena som en helhet. Till dessa två moment tillkommer 

dessutom två till vilka är att lyssna och tänka. Samtalen, egna reflektioner, läs- och 

skrivkunskaper placeras av samtliga lärare under samma kategori, det vill säga ämnet 

svenska. Dagens skola har kommit långt sedan undervisningen hölls av de gamla 

bysamhällenas kyrkor. Idag finns skrifter som styr undervisningen och till skillnad från den 

gamla utantilläsningen skall elever idag lära sig läsa och skriva, inte för att vara goda kristna 

utan för att samhället skall forma goda, likvärdiga medborgare som alla skall kunna ta del av 

det demokratiska samhället på lika villkor. Sätten att ge barnen denna kunskap är många, men 

styrdokumenten finns i undervisningens bakgrund och visar vägen.  
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5.1 Slutsats 
 

Att som lärare ta emot en ny klass är en stor utmaning. Oavsett hur många gånger man 

tidigare har gjort det är ingen klass precis den andra lik. Man måste vara beredd på 

förändringar inom barngruppen samtidigt som man kanske måste förändra sig själv, sina 

arbetsmetoder och material. Jag tror dock att man är hjälpt av själva erfarenheten av att ha 

haft tidigare barngrupper. Det är inte för inte det sägs att de första åren som lärare är de 

tuffaste. Rykten cirkulerar att nyutexaminerade lärare står med både styrdokument och 

arbetsmaterial krampaktigt i händerna och har svårt att arbeta ”utanför” detta.  

    För att kunna skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna är det viktigt att läraren känner sig 

trygg i sin yrkesroll. När man presenterar ett nytt moment för en barngrupp är det viktigt att 

göra det i små steg, vara väl förberedd och välplanerad men även vara beredd på att allt inte 

alltid sker som uträknat. Då lärarens jobb är att lägga undervisningen på barnens nivå och 

bygga på deras tidigare erfarenheter måste man vara medveten om att allt inte alltid kan 

planeras. Barns tankesätt hoppar än hit och än dit, det viktiga är att sålla bland alla dessa hopp 

och följa de tankar som kan vara lämpliga att bygga vidare på. 

    Lärarna jag intervjuat har alla sagt att det är viktigt att hitta sitt eget arbetssätt och metod. 

Man måste göra det som känns rätt för stunden och rätt för de individer man arbetar med. Det 

är viktigt att inte vara för låst och tro att ett sätt fungerar för alla, för det gör det inte. Alla lär 

på olika sätt och det är lärarens uppgift att tillgodose dessa för att skapa ett optimalt lärande. I 

och med att grunden för läsning och skrivning läggs på lågstadiet är det viktigt att se till att 

allas lärande tillgodoses på ett lustfyllt sätt. Barnen ska här tillägna sig redskap som de senare 

skall bygga vidare på och misslyckas de med detta blir risken stor att de misslyckas med 

vidare studier också. 

    Jag var till en början ganska frustrerad över att jag inte kunde finna någon direkt litteratur 

om hur lärare börjar sitt arbete med läs- och skrivinlärning tillsammans med en ny barngrupp. 

Jag har kommit att förstå varför; det finns nästintill ingen som arbetar på ett enhetligt sätt år 

efter år. Grupperna förändras, läraren måste anpassa sig och förändras i takt med gruppen. 

Nya läroplaner kommer och går och detta måste skolor och lärare rätta sig efter. Nytt material 

dyker ständigt upp på marknaden, liksom nya arbetsmetoder – arbetssätt som fungerar vid ett 

tillfälle fungerar inte vid ett annat. Det är en fin balansgång, men läraren måste hålla sig 

uppdaterad i takt med utvecklingen för stagnerar läraren så stagnerar även elevernas 

undervisning som i sin tur kan få förödande konsekvenser.  
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    Under tiden som jag arbetat med detta arbete har det dykt upp frågor som inte kommer 

besvaras i denna skrift men som skulle vara intressanta att forska vidare kring. När jag 

intervjuade lärarna angående vilka metoder de använder sig av blev jag nyfiken på hur många 

metoder som i själva verket cirkulerar i skolans värld. Är någon av dessa mer gynnsam för 

elevers undervisning än de andra respektive mindre gynnsam och om så är fallet, varför? Vad 

skulle hända om en lärare höll sig till uteslutande en arbetsmetod? Skulle inlärningen 

påverkas av detta? Det skulle även vara intressant att veta hur länge Lpo 94 kommer att bestå. 

Läroplaner är färskvara och att en ny inte sett dagens ljus på tolv år tål att tänkas på. Vi ser 

oss som ett samhälle under utveckling, borde då inte även skolan utvecklas i takt med 

samhället? Barnen vi formar idag ska om några år ut i verkligheten, borde inte skolan 

undervisa dem efter aktuella styrdokument? Dessa frågor kommer inte besvaras i detta arbete, 

men de vore intressanta att se närmare på i vidareforskning. 

    Oavsett styrdokument så ligger ansvaret slutligen på läraren att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov. Det finns ett ordspråk som passar utmärkt och som alla lärare bör ha i 

åtanke, oavsett vilken undervisning det rör sig om: ”Om barn är oförmögna att lära sig bör vi 

anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem.” 
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Bilaga Intervjumall 
 

 

1. Berätta lite om dig själv. Namn, ålder, utbildning, yrkeserfarenhet etcetera. 

 

2. Vid terminsstart med en ny klass (förstaklassare), hur ser planeringen ut? Hur 

presenterar du ämnena läsning och skrivning? 

 

3. Arbetar ni i helklass eller med eget arbete? 

 

4. Hur ofta arbetar ni med läsning respektive skrivning? Integreras ämnena? Vilken syn 

har du på svenskämnet? 

 

5. Bestämmer du själv dina lektionsplaneringar? 

 

6. Använder du någon arbetsmetod vid arbetet med läsning och skrivning? I så fall, vilken 

och hur noga följs den? Varför den metoden? 

 

 

7. Hur arbetar ni med bokstavsinlärningen? Följer du någon viss ordning vid 

bokstavsgenomgången? 

 

8. Vilka arbetsmaterial använder ni? Använder alla samma? Finns det möjlighet att 

individanpassa detta? 

 

 

9. Hur arbetar ni med styrdokumenten? Anpassar du din undervisningsplanering till dessa 

etcetera? 

 

10.  Övriga tankar och lärarens egna arbetstips. 
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