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Abstract 

As soon as the child experience the world through conversation, language games and fairy 

tales the linguistic awareness begins. This awareness is prerequisite for the development of 

reading and writing abilities. Developing the ability to read is a process in several steps and 

starts early in the childhood. The purpose with my graduate work is to gain knowledge about 

how to help children in their reading and writing acquisition process. This leads me to my 

interest in different methods of teaching reading and writing. This knowledge is necessary for 

my future profession as a teacher. Through the literature and interviews with professional 

teachers I have gained knowledge about the examined subject. 

 

The results of  this examination show that it is important that the first contact with the written 

language is positive. This will enhance the possibiliy to succeed in the reading and writing 

acquisition process. It is important that the teacher take the children`s pre knowledge in 

consideration. Furthermore the teacher may use different teaching methods since children 

learn how to read in different ways. Reading and writing abilities cooperate and develop each 

other. It is important that the children experience meaningfullness. To develop an automatic 

reading ability a lot of reading is needed and it is particuarly important to encourage the 

children`s own interest in reading in different ways.  
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Sammanfattning 

Den språkliga medvetenheten börjar utvecklas så snart en människa har förmåga att ta intryck 

från omvärlden och utvecklas genom samtal, språklekar och sagor. Språklig medvetenhet är 

en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Läsutvecklingen sker i flera steg och 

startar långt innan den verkliga läsningen. Jag ville genom mitt examensarbete få veta mera 

om hur jag som lärare kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva. Därför har jag valt att 

fördjupa mig i olika läsinlärningsmetoder och i de förkunskaper som behövs för att lära sig 

läsa och skriva.  Det är en nödvändig kunskap i mitt framtida yrkesliv som lärare. Genom 

litteratur och kvalitativa intervjuer med fem yrkesverksamma lärare har jag skaffat kunskap 

om ämnesområdet.  

 

Min undersökning visar att det är viktigt att första mötet med skriftspråket blir positivt, då är 

förutsättningarna att lyckas med läsning och skrivning goda. Det är betydelsefullt att utgå från 

barnens olika förkunskaper för att alla skall utvecklas och lära. Barn lär sig läsa på olika sätt 

och behöver därför olika läsinlärningsmetoder.  Läsning och skrivning går hand i hand och 

utvecklar varandra. De lärs in bäst då de ingår i för barnen meningsfulla sammanhang. För att 

utveckla en automatiserad läsning behövs mycket träning. Av den orsaken är det särskilt 

viktigt att på olika sätt inspirera barns läsintresse. 

 

 

 

Nyckelord: språklig medvetenhet, läs- och skrivinlärning, läsinlärningsmetoder, läsintresse,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Innehållsförteckning 
 
1. Inledning.................................................................................................................................1 
1.1 Syfte...................................................................................................................................1 
2.1 Språklig medvetenhet ........................................................................................................2 
2.2 Vad är läsning? ..................................................................................................................3 
2.3.1 Låtsasläsning .............................................................................................................4 
2.3.2 Logografisk läsning ...................................................................................................4 
2.3.3 Alfabetisk läsning ......................................................................................................5 

     2.3.4 Ortografisk läsning ....................................................................................................5 
2.4 Läs- och skrivinlärning......................................................................................................6 
2.5 Vad säger styrdokumenten om läs- och skrivinlärning? .................................................10 

   2.6 Metoder för läs och skrivundervisning............................................................................11 
     2.6.1 Analys och syntes ....................................................................................................11 
     2.6.2 Ljudmetoden............................................................................................................12 
     2.6.3 Bornholmsmodellen.................................................................................................12 
     2.6.4 Wittingmetoden .......................................................................................................13 
     2.6.5  LTG- metoden ........................................................................................................14 
     2.6.6 Whole language .......................................................................................................15 
     2.6.7  Listiga räven ...........................................................................................................18 
2.7  Preciserat problem ..........................................................................................................19 

3. Metod....................................................................................................................................20 
4. Resultat .................................................................................................................................24 
4.1 Vilka metoder använder sig lärarna av vid läs- och skrivinlärningen? ...........................24 
4.2 Vilka texter läser får barnen läsa vid läsinlärningen?......................................................25 
4.3 Hur får barnen arbeta med skrivning? .............................................................................27 
4.4 Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? ....................................................27 
4.5 Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? ..................................................29 
4.6 Sammanfattning...............................................................................................................30 

5. Diskussion ............................................................................................................................32 
5.1 Reflektion kring undersökningen ....................................................................................32 
5.2 Diskussion av resultat......................................................................................................33 
5.2.1 Vilka metoder använder sig lärarna av vid läs- och skrivinlärningen? ...................33 
5.2.3 Hur kan man arbeta med skrivning?........................................................................36 
5.2.4 Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? ............................................37 
5.2.5 Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? ..........................................39 

5.3 Slutsatser..........................................................................................................................41 
5.4 Förslag till fortsatt forskning ...........................................................................................41 

6. Litteraturförteckning.............................................................................................................42 
   Bilagor



 

 - 1 - 

    1. Inledning 

Att lära sig läsa är en av de mest omvälvande händelserna i barndomen. När ett barn lär 

sig läsa öppnas en värld av möjligheter. Jag minns själv den fantastiska upplevelsen när 

bokstäverna föll på plats och jag såg på orden och läste dem samtidigt. I mitt arbete som 

lärare kommer jag att ha förmånen att vara med när detta händer. 

 

Vid skolstarten har barnen kommit olika långt i sin språkliga medvetenhet. En del barn 

känner till några bokstäver medan andra redan kan läsa. Det kommer också att finnas barn 

som behöver extra mycket stöd av mig då de skall lära sig. Alla skall bemötas och få 

fortsätta att lära utifrån sina förkunskaper. Läsning och skrivning är grunden för allt 

arbete i skolan och en förutsättning för att klara sig bra i samhällslivet. Det är ett stort 

ansvar jag kommer att ha som lärare och därför är det nödvändigt för mig att skaffa mig 

mer kunskap om läs- och skrivinlärning. En kunskap som jag anser att alla lärare bör ha 

då det finns elever i alla åldrar som behöver hjälp med läsning och skrivning.  

 

Jag har i det här arbetet valt att koncentrera mig på läsinlärningen men nämner också 

skrivinlärningen eftersom de utvecklingsmässigt hör ihop. För att få veta lite om hur man 

kan stödja barn med läs- och skrivsvårigheter kommer jag att ställa frågor till de lärare jag 

intervjuar om detta. Jag kommer dock inte att skriva om läs- och skrivsvårigheter. Arbetet 

skulle då bli alltför omfattande.  

 
 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare kan stödja och stimulera barns läs- 

och skrivutveckling. Jag vill granska olika läsinlärningsmetoder och beskriva lärares 

uppfattningar kring läs- och skrivinlärning. Jag vill också undersöka hur man i 

undervisningen kan använda olika texter, både skönlitterära och barnens egna texter vid 

läsinlärningen. Jag är särskilt intresserad av att beskriva hur läsinlärningen kan bli rolig 

och meningsfull för barnen. 
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2. Den tidiga läsningen 

I förskoleåldern bygger barnen upp de förutsättningar som behövs för att lära sig läsa och 

skriva. Föräldrar och pedagogerna i förskolan kan göra mycket för att underlätta för läs- 

och skrivinlärningen. Barnen måste ha både en språklig och en fonologisk medvetenhet 

för att klara av att lära sig läsa och skriva och detta kan man träna på i förskolan. 

Språklekar, sånger och högläsning har en positiv effekt på läs- och skrivinlärningen 

(Taube,1987). Eftersom språklig och fonologisk medvetenhet måste finnas för att 

läsningen skall bli möjlig har jag valt att inleda med att skriva om hur man kan arbeta för 

att träna detta. 

   

 

2.1 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär bland annat en förståelse för att de skrivna orden 

representerar talade ord. De talade orden kan bli till bokstäver, såväl som bokstäverna kan 

läsas ihop till ord. Då man äger en språklig medvetenhet förstår man också att språket har 

både en betydelse och en form. Genom talspråket får barnen kunskap om språkets 

grammatiska uppbyggnad. Att tala, lyssna till andra och själv bli lyssnad på i vardagliga 

situationer är en god grund för framtida läs- och skrivinlärning (Stadler, 1998). 

 

 Förskolebarn skall också helst få lyssna till tusentals sagor. Det ger ett stort ordförråd och 

kunskap om språkets uppbyggnad. Att läsa och samtala kring sagor med barn kan också 

ge barnet ett läsintresse för resten av livet. Vid samtal kring böcker dras barnet in i 

handlingen och får uttrycka sina egna tankar, erfarenheter och värderingar. Det är 

samtalen kring det lästa där barnet själv får reflektera som är det allra viktigaste för läs- 

och skrivinlärningen (Liberg, 2006).  

 

Det varierar mycket hur långt barn i samma ålder har kommit i sin språkliga medvetenhet. 

Stadler (1998) skriver att barn som växer upp i hem med läsande förebilder har en större 

förståelse för vad läsning och skrivning kan användas till. För dem som inte växer upp i 

lika språkstimulerande miljöer kan verksamheten i förskolan vara en stor hjälp. I 

förskolan skall barnen dagligen få lyssna till sagor. Högläsningsstunden skall göras till en 

högtidsstund med rutiner som skapar förväntningar hos barnen. Upplevelsen av sagan kan 
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förstärkas om läraren använder sig av rekvisita som hör ihop med sagan. Sagan kan också 

utvecklas genom att barnet får dramatisera, måla och skriva. Att barnet får ge sagan 

många olika uttrycksformer är bra för den språkliga medvetenheten (Stadler, 1998).  

 
 En viktig del i den språkliga utvecklingen är fonologisk medvetenhet, förståelsen för att 

språket innehåller olika ljud. De flesta barn brukar tidigt vara intresserade av språkljuden. 

De leker med språket och rimmar på ord som ljudmässigt liknar varandra. All forskning är 

enig om att alla barn har hjälp av att träna sin fonologiska medvetenhet innan läs- och 

skrivinlärningen. Om de barn som behöver extra stöd med detta får det i förskoleåldern 

ökar chanserna för att de kommer att lyckas med läsning och skrivning (Stadler, 1998). 

Enligt Stadler(1998) har därför språklekar sin givna plats i förskolan. Målet med lekarna 

är att barnen skall lära sig att urskilja ljud och klara av att höra likheter och skillnader 

mellan ljud i språket. Ord kan delas upp i ljud och ljud kan sättas ihop till ord. 

Skriftspråket kan byggas ihop till stavelser, ord och meningar av ljuden i det talade 

språket (Stadler, 1998). Stadler (1998) menar att språkövningarna skall genomföras varje 

dag vid samma tid och pågå i 15-20 minuter. Planeringen för språkövningarna skall vara 

väl genomtänkt. Övningarna skall vara tydliga och följa en viss struktur med stigande 

svårighetsgrad. De skall lekas in och vara roliga för barnen. Övningarna kan exempelvis 

handla om att rimma, klappa på stavelser eller att lyssna efter vilket ljud som kommer 

först och sist i ett ord (Stadler, 1998). Bornholmsmodellen är exempel på en metod som 

tränar språklig och fonologisk medvetenhet på detta sätt. (Häggström och Lundberg, 

2005).  

 

2.2 Vad är läsning? 

Stadler (1998) beskriver läsning som en färdighet som måste läras in. Det sker genom att 

personen som läser binder ihop och avkodar bokstäverna med språkljud som sedan läses 

ihop till stavelser, ord och meningar. Då läsaren behärskar avkodningen utan svårigheter 

kan fokus ägnas åt att förstå textens innehåll. Läsaren får då ta del av textförfattarens 

tankar och skapa sin egen förståelse och personliga tolkning av dem. Ingen läsare ser 

samma innebörd i texten som författaren eller andra läsare (Stadler, 1998). Liberg (2006) 

menar att läsning är förmågan att leva sig in i en text, att låta texten ge nya erfarenheter 

och tankar (Liberg, 2006).  
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2.3 Läsutveckling 

Det finns olika steg i läsutvecklingen som de allra flesta går igenom på sin väg mot en 

automatiserad läsning. Den startar med ett intresse för läsning och skrivning, kanske tar 

barnet upp en bok och låtsasläser eller skriver ett ”krumelurmeddelande”. Den avslutas 

med att läsningen automatiseras och läsaren läser utan ansträngning. Det finns flera olika 

sätt att beskriva läsutvecklingen på. Jag har valt att skriva om läsutvecklingen i enlighet 

med de stadier som Stadler (1998) beskriver, nämligen låtsasläsning, logografisk läsning, 

alfabetisk läsning och ortografisk läsning (Stadler, 1998).  

 

 

2.3.1 Låtsasläsning 

Vid låtsasläsning har barnet börjat intressera sig för den skrivna texten. Barnet har fått 

lyssna på böcker och sett andra som läser. Nu vill barnet också läsa och imiterar sina 

förebilder. Detta är ett första steg mot läs- och skrivkunnighet. Ett intresse har väckts och 

sannolikheten är stor att barnet vill ta reda på hur man gör när man läser och skriver. 

Barnen låtsasskriver också krumelurer som betyder olika saker. Dessa lekar förekommer 

oftare i hem där de vuxna läser och skriver mycket (Stadler, 1998).  

 

Hagtvet (1990) menar att de barn som ägnar sig åt dessa lekar har fått en bra start. De är 

intresserade av skriftspråket och har förstått att det finns roliga och intressanta saker att 

hämta här. Det är en fördel att barn får integrera läsning och skrivning i aktiviteter som är 

meningsfulla för dem. Vygotskij ( refererad i Hagtvet, 1990) menar att läsning och 

skrivning skall tas in i sammanhang som är betydelsefulla för barn. I leken eller i andra 

sammanhang där det finns behov av läsning och skrivning. Då någon vuxen uppmuntrar 

barnet att läsa och skriva i leken kommer barnet senare själv att ta initiativ till dessa lekar 

och inspirera flera barn. I en undersökning fick tjugofyra barn låtsasläsa genom att 

återberätta böcker de själva fått höra. Alla dessa barn visade en positiv 

skriftspråksutveckling (Hagtvet, 1990). 

 

2.3.2 Logografisk läsning 

Stadler (1998) berättar att barn vid logografisk läsning börjar känna igen bokstäver och 

ordbilder. Det är inte läsning i egentlig mening utan barnet ser ordet som en bild och har 
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ingen kunskap om bokstävernas fonologiska betydelse. Sitt eget namn är oftast ett av de 

första orden som barnet lär sig känna igen och skriva. I själva verket kan man säga att 

barnet ritar sitt namn. Barnet vet ingenting om bokstävernas betydelse utan ritar bara av 

dess form (Stadler, 1998). Hagtvet (1990) menar att namn är viktigt, de flesta barn vill 

och är motiverade för att lära sig namn och tycker att det är spännande med ordbilder som 

ser olika ut. Det kan man i förskolan och skolan bygga vidare på med skyltar, spel och 

lekar (Hagtvet,1990). Andra ord som barn tidigt lär sig känna igen är ord på skyltar som 

tilltalar och intresserar dem. Vid logografisk läsning lärs fler och fler ordbilder in. Det blir 

till sist svårt att hålla isär alla ordbilder och det blir nödvändigt att lära sig läsa på ett nytt 

sätt, enligt den alfabetiska principen där varje bokstav representerar ett ljud (Stadler, 

1998).  

 

2.3.3 Alfabetisk läsning 

Vid alfabetisk läsning har barnet förstått att varje bokstav har ett ljud/fonem. Ljud som 

barnet känner igen från talspråket. Vid alfabetisk läsning sammankopplas fonemen till 

stavelser och ord. Barnet måste känna till alla bokstäver och det behövs mycket träning 

för att utveckla den fonologiska medvetenheten. Det är många moment som ingår då 

barnet skall läsa ett ord. Ljud skall sammankopplas med rätt bokstav, alla ordens ljud och 

deras ordningsföljd skall kommas ihåg, först därefter kan ljuden läsas ihop till ett ord. 

Sedan skall barnet klara av att höra och förstå vad det läst. Ju mer läsvana barnet får desto 

lättare går den alfabetiska läsningen (Stadler,1998). Liberg (2006) anser att läsning och 

fonologisk medvetenhet stödjer varandra. Ju mer barnet läser desto större blir den 

fonologiska medvetenheten. Likaså ger en fonologisk medvetenhet ett bättre flyt i 

läsningen (Liberg, 2006). 

 

 

     2.3.4 Ortografisk läsning 

Då barnet läser ortografiskt, läser det automatiserat. Det krävs inte någon ansträngning för 

att läsa. Genom sin läsvana känner barnet igen de flesta ord och kan ofta förutsäga ord, 

böjningar och ändelser. Läsning och skrivning leder till att man visuellt kommer ihåg fler 

och fler ordbilder. Orden lagras i långtidsminnet och finns där till nästa gång man skall 
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läsa ordet och kunskapen behöver plockas fram igen. När läsningen sker utan 

ansträngning kan läsaren ägna sig helt åt läsförståelsen och den glädje som läsningen ger.  

Det ortografiska ordförrådet grundläggs då ett barn kan skriva utan att ljuda. Under lång 

tid läser barnet både alfabetiskt och ortografiskt (Stadler,1998).  Varje gång en ortografisk 

läsare stöter på svårigheter i en text krävs kanske att läsningen blir alfabetisk för att 

läsaren skall förstå texten (Liberg, 2006). Målet för läsundervisningen är ortografisk 

läsning där läsaren har en god läsförståelse och förmåga att reflektera kring en det lästa 

(Stadler, 1998). En god läsare ställer frågor kring det lästa och reder ut det i texten som är 

svårt att förstå. Därtill sammanfattas det lästa och läsaren försöker förutsäga vad som 

kommer att hända i texten (Liberg, 2006).  

 

Vägen dit är lång och det är mycket viktigt att lära sig grunderna ordentligt. Sambandet 

mellan bokstav och ljud skall överinläras (Stadler,1998). Lundberg och Herrlin (2000) 

anser att det krävs massor av träning för att bli en god läsare. Det kan ta hela skoltiden för 

ett barn att uppnå en automatiserad läsning. Så mycket som ca 5000 timmar behövs. Den 

tiden finns inte i skolan. Därför är barnens läsintresse det allra viktigaste att ta fasta på vid 

läsinlärningen. Att grundlägga ett intresse som leder till att barnen vill läsa också på sin 

fritid (Lundberg, m. fl., 2000). 

 

 

2.4 Läs- och skrivinlärning 

Taube (1987) menar att talet är naturligt, det utvecklas genom att vi omger oss av talande 

människor. Läs- och skrivinlärning utvecklas inte lika spontant. Barnet behöver 

vägledning för att lära sig. Att lära sig läsa och skriva är det viktigaste som barnen skall 

lära sig i skolan, det är avgörande för hela deras fortsatta liv. Den som inte lär sig blir 

handikappad i ett samhälle som vårt, där mycket information kommer till oss genom 

skriftspråket. Hur den första tiden i skolan upplevs kan ha avgörande betydelse för vår 

självbild och fortsatta utveckling. Vår självbild får vi genom omgivningens bemötande. 

Värderingar från betydelsefulla personer som föräldrar, lärare och kamrater har en stark 

påverkan på självbilden. Det finns också ett klart samband mellan barnets självbild och 

prestationer i skolan. Det är viktigt att läraren bedömer hur god självbild varje barn har 

och bemöter och ställer krav därefter och inte låter något barn misslyckas. Om barnets 



 

 - 7 -  

första möte med skriftspråket blir positivt är chanserna att lyckas med läs- och 

skrivinlärningen goda (Taube, 1987). 

 

Stadler (1998) menar att alla barn börjar skolan med olika erfarenheter, läraren skall 

hjälpa barnet att utveckla sin läsning och skrivning utifrån de förkunskaper barnet har. I 

början behöver de flesta att läraren läser för dem eller att de läser en text tillsammans för 

att sedan kunna gå vidare och läsa mer och mer själva. Det behövs mycket uppmuntran i 

början av läsinlärningen. Vygotskij (refererad i Stadler, 1998) menar att miljön måste 

kännas trygg och att läraren skall känna av hur långt barnet kan nå i sin läs- och 

skrivutveckling för att de skall utvecklas maximalt och våga ställa frågor som kan föra 

dem vidare (Stadler, 1998).   

 

Faktorer som spelar in vid läs- och skrivinlärningen är god kunskap om språkljuden och 

bokstäverna, ett stort ordförråd, förmågan att imitera ett talat språk och att vara en aktiv 

samtalspartner. Detta har barn utvecklat på olika sätt under förskoleåren. Eftersom barn 

lär sig på olika sätt är det viktigt att kombinera olika former av ljud- och helordsmetoden i 

undervisningen. Det är en fördel att ha samma rutiner varje gång en ny bokstav skall läras 

in. Stadler (1998) anser också att så många sinnen som möjligt skall aktiveras vid 

bokstavsinlärningen, eftersom barn lär sig på olika sätt. Vidare bör man undvika att 

använda sig av bilder första gången en ny bokstav visas, de kan förvirra och ta 

uppmärksamheten från bokstavens form och ljud. Det är också angeläget att förklara vad 

olika begrepp som bokstav, sida och rad betyder. Repetition och överinlärning av 

bokstäverna är betydelsefullt liksom att följa upp och kontrollera att alla har förstått. 

Barnen måste få veta varför de skall göra olika övningar och vad de skall leda till  

(Stadler, 1998).  

 

Liberg (2006) anser att förskolebarn som lär sig läsa ofta gör det genom att skriva. 

Skrivningen är mer personlig än läsningen. Det bör läraren ta fasta på och låta barnen ha 

fri skrivning mycket i början av läs- och skrivinlärningen. Av tradition sätts istället oftast 

störst fokus på läsningen. Läsning och skrivning skall läras in tillsammans, det ger en 

bättre inlärningseffekt och eleverna förstår att de hör ihop. Genom att skriva blir man en 

bättre läsare liksom läsning ger både inspiration och kunskaper som gör skrivningen 

bättre. Att arbeta med läsning och skrivning samtidigt ger träning i att både lägga ihop 

och dela upp ljuden i ett ord. Skrivandet är till sin natur ett sätt att meddela sig med andra. 
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För att barnen skall uppmuntras att skriva är det betydelsefullt att texten har en mottagare 

och att någon skriftligt eller muntligt bekräftar att de läst texten. Eftersom versaler är 

lättast att forma bör barnen få börja skriva med dem (Liberg , 2006).  

 

Brev, sagor och texter till det som eleven ritat är bra skrivövningar att börja med. Läraren 

skall inte rätta i texten för tidigt, det är viktigast att skrivningen blir lustfylld. Björneloo 

(1991, 1992 refererad i Längsjö, Nilsson, 2005) använder sig mycket av skrivning vid 

skolstarten. Hon utgår från barnens kunskap och den arbetsglädje som de flesta sjuåringar 

har och låter dem sedan skriva och berätta. De flesta barn lär sig läsa efter 8-10 veckor, 

utan att läraren har berättat något om hur man lär sig läsa. Det gäller att hitta naturliga 

situationer i vardagen som inbjuder till läsning och skrivning. I boken Att möta och erövra 

skriftspråket berättas det om en lärare som brevväxlar med barnen. Ibland får hon brev 

från barnen som hon svarar på och ibland finner barnen ett brev från läraren i sin bänk 

(Längsjö,m.fl 2005).  

 

Stadler (1998) menar att läraren skall förmedla till barnen att det är läsförståelsen som är 

målet med läsningen. Avkodningen skall läras i naturliga sammanhang. Det får inte vara 

för mycket teknikträning som gör det svårt att förstå meningen med läsinlärningen. 

Avkodningsövningar skall ges mycket tid för att läsningen skall automatiseras. Det är bra 

att börja med att avkoda ord som är välkända för barnen. Ord som de känner igen från 

talet (Stadler, 1998). Liberg (2006) anser att texterna som barnen får läsa skall ha ett 

samband med deras egen värld. Annars lockas de inte att läsa i livet utanför skolan. 

Texterna i läslärorna är ofta neutrala, de är uppbyggda för att passa alla (Liberg, 2006). 

 

 Lindö (2005) anser att vi i skolan först och främst måste skapa läslust genom att ha ett 

rikt urval av böcker. Vi måste visa på god litteratur, menar Lindö. En bok skall fängsla 

och ge ny kunskap. Barnen får nya läsupplevelser när läraren läser högt för dem och när 

de får samtala och reflektera kring texten.  Skolan skall också ha olika läsrutiner med 

högläsning, läsning i grupp, tyst läsning, boksamtal och reflekterande skrivning. Lindö 

menar att den gemensamma läsningen med efterföljande samtal är särskilt viktigt. Där 

barnen får lyssna på och dela med sig av tankar och reflektioner kring en text. Den ryske 

forskaren Bathkin ( refererad i Lindö, 2005) menar att ”livet är dialogiskt till sin natur”. I 

samspel med andra utvecklas och lär vi. Språket utvecklas när samtal, läsande och 

skrivande varvas i meningsfyllda aktiviteter (Lindö, 2005).  
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Skolverkets kvalitetsgranskning 1999 (refererat i Lindö, 2005) visar att barns läs- och 

skrivförmåga utvecklas bäst då de får ägna sig åt läsning och skrivning i meningsfulla 

aktiviteter under hela skoldagen. Då man arbetar med olika språkliga uttrycksformer som 

har sin grund i barnens egna erfarenheter och där man lär av varandra, exempelvis vid 

temainriktade och ämnesintegrerade arbetssätt. Lindö anser att barnen kan lära sig läsa 

ord från skönlitteratur och faktaböcker som hör ihop med det tema som klassen arbetar 

med. Orden skrivs upp på en ordvägg där man under en längre tid kan läsa dem och 

använda sig av dem då de skriver (Lindö, 2005). 

 

 Lindö (2005) berättar också om ett projekt där barnen själva får välja en text som först 

läses hemma som läsläxa och sedan diskuteras i smågrupper. Syftet är att läsläxan skall 

kännas mer meningsfull. Diskussionen i smågrupper skall vara mera lärorik än ett vanligt 

läxförhör och leda till att man fördjupar sig i textens innehåll och drar paralleller till sitt 

eget liv. En pedagog som förberett diskussionsfrågor finns med i varje grupp. 

Frågeställningarna kan exempelvis vara:  

• Tror du att det här kan hända på riktigt? 

•  Hur skulle du ha känt och handlat om du varit i en liknande situation? 

•  Har du varit med om något liknande?  

• Finns det något du inte förstår i texten?   

Resultatet visar att alla barn utvecklades som läsare och berättare. Förmågan att samtala 

och reflektera kring en text förbättrades också. Den här formen av läsläxa leder till att 

barnen förbereder sig på ett helt annat sätt. Innehållet i texten får en större betydelse än 

vid en traditionell läsläxa. De frågeställningar som pedagogerna arbetat fram använde 

barnen efter en tid själva och ställde frågor till varandra. Detta arbetssätt gav läslust och 

barnen kom förväntansfulla till läsgruppen (Lindö, 2005).   

 

Längsjö m.fl. (2005) menar att en läsinlärningsmetod blir bra då läraren har goda 

kunskaper om olika inlärningsmetoder och utifrån sina kunskaper kan bemöta barn med 

skilda erfarenheter. Barn behöver olika metoder för att lära sig läsa. Skriftspråket skall 

inte behandlas som ett nytt språk, man skall istället utgå från det som tal och skrift har 

gemensamt. Innehållet i en text skall vara av intresse för barnen. Genom att tidigt ta in 

skönlitterära texter vid läsinlärningen kan läsningen från början bli rolig och meningsfull. 
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Läsintresse skall vara ett viktigare mål än läsfärdighet, det får ett intresserat barn på köpet 

(Längsjö,m.fl. 2005). Stadler (1998) betonar att lärarens kunskap och personlighet har en 

större betydelse än den metod som används vid läs- och skrivinlärningen (Stadler, 1998). 

Lundberg m fl (2000) berättar att forskning visar att lärare som regelbundet följer upp 

varje barns läsutveckling och kartlägger den når bäst resultat. Det är särskilt viktigt att 

följa upp barn som har svårigheter. Genom att visa på framsteg ges barnet viktig 

uppmuntran. Tar läsningen så mycket kraft att det inverkar negativt på läsintresset 

behöver barnet hjälp med att hantera det. Det kan röra sig om att hitta lämpliga texter eller 

att låta barnet använda sig av tekniska hjälpmedel som bok och band.  

(Lundberg, m fl 2000).   

 

Längsjö m.fl. (2005) skriver om läsningens form och funktion. Formen handlar om bl.a. 

stavning och olika skrivregler. Man utgår från delarna i en text till helheten. Funktionen 

handlar om innehållet i en text och vad den vill förmedla till läsaren. Längsjö m.fl. menar 

att många gånger används uttryck som form och funktion eller analys och syntes som om 

man skall välja sida och arbeta utifrån det ena eller andra sättet. Både form och funktion 

krävs vid läsning och skrivning och måste fungera som stöd för varandra. Det är istället 

fråga om var man lägger tyngdpunkten i läs- och skrivinlärningen och vad man utgår 

ifrån. Att arbeta med textens form och träna mycket på avkodningen kan innebära att 

barnen inte förstår målet med läsningen. Om funktionen sätts främst måste ändå formen 

finnas med. Barnen måste förstå sambandet mellan ljud och bokstav och senare lära 

grammatiska regler. Strickland (1998 refererad i Längsjö m fl 2005) förordar den modell 

som läsinlärningsmetoderna LTG och Whole language använder sig av då de startar i 

textens helhet, studerar delarna i språket och därefter återvänder till texten som helhet 

igen (Längsjö, m fl 2005). 

 

 

2.5 Vad säger styrdokumenten om läs- och skrivinlärning? 

I Lpo94 (Skolverket, 2006) står att läsa att skolan skall verka för att varje barn lär sig 

behärska det svenska språket. Barnen skall lära sig att lyssna och läsa samt att uttrycka sig 

i tal och skrift. Undervisningen skall ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar 

och kan därför inte utformas på samma sätt för alla. Skolan skall möta varje barn och ge 



 

 - 11 -  

trygghet och en vilja och lust att lära. Barnen skall bemötas så att de utvecklar en tillit till 

sin egen förmåga. 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling hör nära samman. Barnen skall ges rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva och därmed utveckla sin förmåga att kommunicera 

och få tilltro till sin språkliga förmåga. Kunskap tar sig uttryck i olika former. Fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet förutsätter och samspelar med varandra. Lek och 

eget skapande har stor betydelse då barn skall tillägna sig kunskaper (Skolverket, 2006) 

 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2000) står dessutom att mål att sträva mot är att 

barnen utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa skönlitteratur. Barnens 

läsintresse skall inspireras så att de vill läsa också på egen hand. Barnen skall också lära 

sig att anpassa läsningen utifrån olika sorters texter. Språk och litteratur skall behandlas 

som en helhet och utgöra svenskämnets centrala innehåll. Barn i alla åldrar skall delta i 

samtal om litterära upplevelser. Språket och litteraturen ger oss kunskap om världen runt 

omkring oss. Vi utvecklar vårt språk i samspel med andra i meningsfulla sammanhang. 

(Skolverket, 2000).  

 

 

      2.6 Metoder för läs och skrivundervisning 

Jag kommer nu att presentera de vanligaste läs- och skrivinlärningsmetoderna som 

används i vårt land. 

 

2.6.1 Analys och syntes 

I Sverige lär vi främst ut läsning genom två olika strategier, den syntetiska metoden och 

den analytiska metoden. Den syntetiska metoden innebär att ljudet för varje bokstav lärs 

in och läsaren sammankopplar eller ljudar ihop bokstavsljuden till stavelser och ord. Vid 

den analytiska metoden utgår man istället från hela ordbilder och delar sedan upp eller 

ljudar ut ordet i stavelser och bokstavsljud (Jönsson, 2005). 

 

Liberg (2006) menar att utljudning och ihopljudning är varandras motsvarigheter. Då man 

ljudar ut ett ord måste läsaren samtidigt hålla ihop bokstavsljuden för att komma ihåg 
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deras inbördes ordning. Liberg kallar detta för syntes i analysen. Vid ihopljudning av ett 

ord sätts bokstavsljuden ihop men för att inga andra ljud skall komma med i ordet behöver 

läsaren också hålla isär varje ljud. Detta kallar Liberg för analys i syntesen (Liberg, 2006). 

 

 

2.6.2 Ljudmetoden 

Under nästan hela 1900-talet har ljudmetoden varit en vanlig läsinlärningsmetod. 

Under 50- och 60-talen blev ljudmetoden mer styrd med särskilda lärarhandledningar och 

pedagogiskt ljudinriktade texter. Metoden börjar med att barnen lär sig bokstäverna och 

deras ljud. Därefter kopplas ljuden samman med varandra till ord. Först lärs enkla ord 

med bara några bokstäver in, därefter går man vidare till inlärning av längre och svårare 

ord (Längsjö m fl 2005) 

 

Bokstäver som liknar varandra både utseende- och ljudmässigt presenteras inte efter 

varandra. A, O och I är de vokaler som ljudmetoden brukar starta med. De konsonanter 

som oftast lärs in först är M, L, V, S, och R, de är enklast att ljuda ihop med vokalerna 

eftersom de kan hållas ut. Utifrån de här bokstäverna bildas ord genom att bokstävernas 

ljud mjukt kopplas ihop med varandra. Det innebär att läsinlärningen kan starta med 

endast ett begränsat antal ord som ofta inte tillhör barnens eget ordförråd. Vid 

ljudmetoden arbetar barnen med olika moment kring varje bokstav. De arbetar med 

bokstavens ljud och form. Därefter skriver man bokstaven och ljudar samman den med 

tidigare inlärda bokstäver. Då alla bokstäver och ljud lärts in och läsningen blivit 

automatiserad kan uppmärksamheten ägnas åt texternas innehåll ( Längsjö, m.fl 2005 ).  

 

 

2.6.3 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är ett program med strukturerade språklekar som genomförs med 6- 

åringar. Lekarna kan också repeteras i början av år ett. Lundberg (2005) och hans 

medarbetare utarbetade delar av detta material som tränar språklig medvetenhet. Fler 

lekar tillkom och materialet användes vid en vetenskaplig studie på Bornholm och 

Jylland. Resultatet av studien visar att alla barn utvecklade sin språkliga medvetenhet men 

särskilt främjades de barn som var i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. De här barnen 
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hade svag fonologisk medvetenhet men efter att ha deltagit i språkövningarna utvecklade 

de en läsning på en genomsnittlig nivå. Materialet visar att välstrukturerade språklekar 

och övningar höjer den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. De får lättare att 

avkoda språkljuden när det är dags att lära sig läsa (Lundberg, 2005). Jönsson och 

Englund, (2005) anser att språklekar som används i förskolan också bör användas i skolan 

som ett stöd för läs- och skrivinlärningen (Jönsson, m. fl., 2005). 

 
 

2.6.4 Wittingmetoden 

Under tio års tid gjorde Maja Witting observationer och samtalade med barn om läsning. 

Det som hon särskilt intresserade sig för var de svårigheter och frågeställningar som barn 

har vid läsinlärningen. Hon uppmärksammade också olika faktorer som påverkar barns 

läsintresse. Utifrån kunskapen som detta gav henne skapade hon en läsinlärningsmetod, 

den s.k. Wittingmetoden (Längsjö m fl 2005). 

 

Metoden innebär att läsningen lärs in utifrån både en styrd fast struktur och ett eget 

utforskande av språket. Den är känd som en syntetisk metod men innehåller också 

analytiska moment. Den analytiska delen används vid den muntligt förberedande 

läsinlärningen. Där får barnen lyssna efter bokstavsljud i en berättelse. Arbetet med att 

lära in bokstäverna och sammanljudningen av dem har en syntetisk karaktär  

(Längsjö, m fl 2005). 

 

Witting (1985) framhåller att ett läsinlärningsmaterial måste utgå från den nivå barnen 

befinner sig på för att det skall nå fram till alla. Hon menar att läsning och skrivning 

innehåller två sidor, färdigheter och en mera kreativ del. Färdigheterna ligger till grund 

för att kunna förstå och ta till sig en text med behållning. För att bli en skicklig läsare 

måste färdigheterna överinläras. En färdighet skall med andra ord läras in så grundligt att 

barnet inte behöver lägga ner kraft på att utföra den. Därför läggs mycket tid ner vid 

inlärningen av bokstäverna och sammanljudningen av dem. Metoden kan också användas 

vid s.k. ominlärning för barn med läs- och skrivsvårigheter som behöver lära om (Witting, 

1985) 

 

Witting (1985) berättar att bokstavsinlärningen sker efter en bestämd ordning, först lärs 

alla vokaler in. A, I och O är de vokaler som är mest olika varandra både då man lyssnar 
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på deras ljud och då man uttalar dem, därför startar bokstavsinlärningen med dem. 

Konsonanterna startar man med när alla vokaler är inlärda. Klusilerna, p, t, k, b, d, och g 

lärs in sent beroende på att de vid ljudningen inte kan hållas ut (Witting, 1985).  

Sammanljudningen startar först när alla vokaler lärts in. Både för barnen kända ord och 

s.k. non-ord ljudas samman. Non-ord är ett ord som saknar betydelse och 

sammanljudningen av dem är ett sätt att förtydliga sambandet mellan bokstaven och dess 

ljud. Ordets betydelse tar då inte uppmärksamheten från sammanljudningen. Av samma 

anledning använder man sig inte heller av bilder under den här fasen av läsinläningen. 

Samtidigt som barnen tränar sammanljudningen får de också öva på att lyssna och skriva 

s.k. avlyssningsskrivning. Övningen är ett stöd för både läsning och skrivning 

(Längsjö m fl 2005). 

 

Läsning av texter börjas det med först när alla bokstäver är inlärda. Det är först då som 

texterna kan bli så meningsfulla att de ger läsaren upplevelser och läsglädje. Texten skall 

utgå från varje barns språkliga medvetenhet för att läsförståelsen skall utvecklas  

(Längsjö, m fl, 2005). 

 

 

2.6.5  LTG- metoden 

LTG står för läsning på talets grund. Metoden utvecklades av Ulrika Leimar på -70-talet. 

Hon såg inte den traditionella läsundervisningen som verklighetsanknuten och 

meningsfull. Hon ansåg att språket blir mycket begränsat och att det är svårt att 

individualisera undervisningen vid traditionell läsundervisning. Därför utvecklade hon en 

metod som utgår från barnens eget språk och utveckling.  Metoden skall ge möjligheter 

till fritt skapande och barnen skall inspireras att lära av varandra. Barn har olika 

förutsättningar, några har ett rikt ordförråd medan andra har god fantasi  

(Leimar, 1974). 

 

 De texter som används vid läsinlärningen är texter som barnen och läraren skapar      

tillsammans. Leimar (1974) menar att de ord som kommer från barnen själva alltid är 

meningsfulla ord. Arbetet med en text tar ungefär en vecka och sker i fem steg.  
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1.Samtalsfasen innebär samtal runt exempelvis en upplevelse, ett föremål eller en 

person. Gruppen har tillsammans ett större ordförråd och det ger texten ett rikare 

innehåll. 

2.Dikteringsfasen äger rum efter samtalsfasen. Barnen kommer överens om 

formuleringarna som sedan skrivs ner på ett blädderblock. Läraren säger meningen, 

skriver och ljudar den tillsammans med barnen och läser den sedan igen. 

3.Laborationsfasen sker oftast dagen efter dikteringsfasen. Här laborerar barnen med 

texten. Först läses texten igen. Några läser medan andra kommer ihåg delar av texten 

utantill. Barnen lär sig att läsa fler och fler ord genom den gemensamma läsningen. 

Därefter får barnen sin egen textremsa där de på olika sätt får arbeta med bokstäver, 

ord och meningar. 

4.Återläsningsfasen innebär att varje barn får texten utskriven. De får själva läsa 

berättelsen och illustrera den. Läraren läser texten med var och en och stryker under 

de ord i texten som barnet kan läsa själv. 

5. Efterbehandlingsfasen påbörjas direkt efter återläsningsfasen. Då får barnen skriva 

ner orden de kan läsa i texten på kort som sedan samlas i en ”ordsamlingslåda”. Då 

barnet har många ord i sin låda kan nästa arbetsuppgift vara att bygga nya meningar 

av orden (Leimar, 1974). 

 

LTG metoden utgår från texten i sin helhet för att sedan studera delarna och därefter 

återvända till texten i sin helhet igen. Metoden innehåller både analytiska och syntetiska 

moment. Det läggs stor vikt vid textens innehåll men också vid ljudanalys och 

sammanljudningsövningar för att barnen skall klara att läsa en okänd text. Barn lär sig 

läsa på olika sätt och genom denna metod har de möjlighet att använda sig av den metod 

som passar dem bäst (Längsjö, m fl, 2005). 

 

2.6.6 Whole language 

Språket är det centrala i alla aktiviteter i Whole language metoden som används i bl.a. 

Nya Zeeland, Australien och England. Metoden vars mål är att göra barnen till läsare och 

skribenter för livet har också blivit alltmer populär i Sverige. Det som speciellt utmärker 

metoden är valet av och mängden av texter. Texterna skall ha en handling och vara 

meningsfulla och därför används skönlitteratur i undervisningen. Klassrummen liknar 

bibliotek med mängder av böcker i olika genrer (Lyckas med läsning, 2002) 
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Alla texter skall vara intressanta och roliga att läsa både för den som håller på att lära sig 

läsa och för den som läser med flyt.  Läsaren skall känna igen både språket och innehållet 

i texten men också lära sig nytt. Läsning, skrivning och kommunikation ses som en helhet 

och samspelar med varandra i undervisningen. Pedagogerna är förebilder som själva läser, 

skriver och besöker bibliotek. Barnen uppmuntras också att lära av varandra. Då ett barn 

har lärt något som kan vara till hjälp för de andra, så uppmärksammas detta i gruppen 

(Lyckas med läsning, 2002). 

 

Högläsning är en daglig aktivitet som visar hur roligt det är att läsa och inspirerar barnen 

att läsa själva. Litteraturen till högläsningsstunden väljs med omsorg (Lyckas med 

läsning, 2002). Längsjö, Nilsson (2005) berättar att gemensamt läsande/skrivande, 

vägledd läsning och självständig läsning är aktiviteter som också finns med på schemat 

varje dag under hela skoltiden (Längsjö m. fl., 2005). 

 

Längsjö m. fl. (2005) berättar att storboken används vid gemensam läsning. Det är en bok 

i stort format där läraren och barnen kan läsa texten tillsammans. Läraren leder läsningen 

genom att peka på texten. Läsningen skall vara en rolig lek som startar med att man pratar 

om bokens framsida och vad boken kan tänkas handla om. På detta sätt bygger man upp 

förväntningar på boken. Storboken kan innehålla sagor, faktatexter, verser, ramsor och 

sånger. Texten läses tillsammans många gånger och blir därigenom allt mer känd för 

barnen. Textens form granskas därefter på olika sätt. Man letar bokstäver och ord som 

man känner igen, klappar när man läser vissa ord eller tittar på meningsuppbyggnaden. 

Till storboken hör lillboken, en kopia av storboken i mindre format. I lillboken läses 

texten på egen hand (Längsjö, m. fl., 2005) 

 

Don Holdaway ses som storbokens skapare. Han fick idén till den efter att han studerat 

barn som kan läsa redan då de börjar skolan. Han fann att de här barnen har 

favoritberättelser som hjälp då de lär sig läsa. Först har barnet fått berättelsen läst för sig. 

Sedan låtsasläser barnet berättelsen genom att minnas texten och titta på bilderna. Det 

leder så småningom till att barnet själv lär sig att läsa ord och fraser i boken. Utifrån 

denna kunskap ville Don Holdaway skapa en läsmiljö i skolan som så långt det är möjlig 

liknar en stämningsfull sagostund i hemmiljö (Längsjö, m. fl., 2005) 
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Den gemensamma läsningen har många fördelar, menar Längsjö m.fl. (2005). Barnen lär 

sig tillsammans och av varandra och får en gemensam upplevelse. Deras ordförråd ökar, 

nya ordbilder lärs in och läsriktningen tydliggörs. Läraren väljer texter utifrån barnens 

utvecklingsnivå och intresse och tar upp den grammatik som är aktuell för gruppen  

( Längsjö, m. fl., 2005). 

 

Vid gemensamt skrivande skrivs aktuella ord från den gemensamma texten. Orden sätts 

upp på en speciell ”ordvägg” i klassrummet. Man skriver också storböcker tillsammans. 

De kan handla om gemensamma upplevelser exempelvis en utflykt. Det anses viktigt att 

från början få struktur i skrivandet. Därför får barnen lära sig att en berättelse har en 

början, ett mitt och ett slut. De egna storböckerna är omtyckta av de flesta barn. Det kan 

också vara enklare att läsa en text som är formulerad utifrån barnens eget sätt att tala 

(Längsjö, m fl 2005). 

 

Vid vägledd läsning är målet att läsningen blir självständig och flytande. Barnen läser i 

grupper som sätts ihop utifrån intressen och läsförmåga. Alla får läsa samma bok. Efter 

läsningen diskuteras texten och det som varit svårt tas upp. Både barn och lärare tar upp 

frågeställningar utifrån texten (Längsjö, m fl 2005). 

 

Vid den självständiga läsningen skall det finnas mängder av böcker att välja bland, menar 

Längsjö m.fl. (2005). Läraren är ett stöd vid valet och ser till att boken har en lämplig 

svårighetsgrad. Barn och text skall stämma väl överens. Läsningen sker på en plats där det 

är lugn och ro. När barnet läst ut boken diskuterar de den med läraren och/eller skriver om 

den. Det hjälper barnet att bättre förstå och uppskatta en text. Boken kan också 

presenteras genom exempelvis bild eller drama (Längsjö,m.fl 2005). 

 

I Whole language metoden är det mycket viktigt att dokumentera vad barnen lär sig. Det 

sker genom att läraren gör observationer och för läsprotokoll över varje barns 

läsutveckling. Vid elevsamtal pratar lärare och barn om de böcker eleven läst och vad 

eleven lärt sig. Tillsammans formuleras framtida mål för barnets läsutveckling. Barnen 

kan också skriva loggböcker med reaktioner på de böcker som de läst. Detta kan vara en 

stor hjälp för nya lärare som genom loggböckerna kan få veta mycket om varje barns 

läsförmåga och intressen (Lyckas med läsning,2002). De äldre barnen läser regelbundet 

för de yngre. Det kallas fadderläsning och faddrarna har också med sig uppgifter till 
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texten. En av fördelarna är att faddrarna kommer ihåg hur det gick till när de själva 

knäckte läskoden (Lindö, 2005). 

 

Whole language metoden ger både färdighetsträning och ett litteraturintresse. 

Läsinlärningen startar med att man fokuserar på helheten i texten. Man går därefter vidare 

och tittar på delar i texten för att sedan återvända till texten i sin helhet igen. Alla litterära 

samtal ger möjligheter till upplevelser och kunskaper som eleven kanske inte skulle ha 

fått på egen hand. Vygotskij (refererad i Längsjö, m fl, 2005) benämner detta för den 

närmaste utvecklingszonen. Med detta menar han avståndet mellan det som en individ kan 

klara ensam och det som individen kan lära med ledning av en vuxen eller med hjälp av 

kamrater som kan mer. (Längsjö, m fl, 2005).   

 

 

2.6.7  Listiga räven 

Alleklev och Lindvall (2000) berättar om läs- och skrivprojektet Listiga räven som 

startades på Kvarnbergsskolan i Rinkeby. Projektet bygger på Whole language- metoden. 

I Rinkeby talas det cirka hundra språk och med Listiga räven ville man ge barnen en 

gemensam kulturell grund. Man valde därför att arbeta med läs- och skrivinlärningen 

utifrån svensk barnlitteratur. Läsinlärningen skall göras till en positiv upplevelse. Lärarna 

läser för och med barnen och ger dem möjlighet att läsa själva och ger rätt mix av detta 

till varje barn (Alleklev, m fl  2000).  

 

Skolan har ett nära samarbete med biblioteket. Bibliotekarien hjälper till att planera 

teman, skaffa fram böcker och fixa utställningar och författarbesök. För förskoleklassen 

berättar barnbibliotekarien om böcker, barnen lånar hem böcker som de sedan får 

återberätta i klassen. Det ger till följd att barnen vill läsa mera, anser Alleklev m.fl. 

(2005).  Under sitt första läsår läser varje barn 60-80 böcker och i slutet av år tre skall 

varje barn ha läst och redovisat så många som 400 böcker och mött tio svenska 

barnboksförfattare. Läslusten är stor och eleverna slukar böcker. Man arbetar ofta 

temainriktat och tar in drama och bild i läs- och skrivinlärningen. Barn i år tre läser sagor 

och egenhändigt skrivna berättelser för barnen i förskoleklassen. I projektet är det viktigt 

att pedagogerna själva har ett stort intresse för både barn- och vuxenlitteratur. De har då 
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ett gemensamt intresse med barnen och kan diskutera litteratur tillsammans (Alleklev, m 

fl 2000). 

 

Projektet Listiga räven har gett barnen en god språklig medvetenhet. De lär sig snabbt att 

läsa och får ett stort läsintresse. De har ett stort självförtroende, studiemotivationen är stor 

och barnen kan arbeta bra både individuellt och i grupp. Barnens goda läsförmåga har 

också lett till ökat intresse för andra ämnen, exempelvis matematik. I år tre gjordes två 

stora tester i svenska och matematik och barnen jämfördes med drygt 6000 andra treor i 

Stockholmsområdet. Testerna visade att klasserna i Listiga räven-projektet hade betydligt 

bättre resultat än andra treor i båda dessa ämnen. Enligt Alleklev (2000) har inga barn i 

projektet dyslexi (Alleklev, m.fl 2000). 

 

 

2.7  Preciserat problem 

Med litteraturen som underlag vill jag ta reda på hur lärare arbetar med läs- och 

skrivinlärning under de första skolåren. Vilka metoder och texter använder man sig av och 

hur arbetar lärare för att grundlägga ett läsintresse? 
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      3. Metod 

Jag kommer nu att redogöra för den bakomliggande orsaken till mitt metodval samt 

beskriva den grupp som deltagit i undersökningen. Jag tar också upp etiska aspekter och 

berättar om hur genomförandet av undersökningen gick till. Slutligen kommer jag att 

diskutera tillförlitligheten och giltigheten hos min undersökning. 

 

 

      3.1 Metodval 
 
      Jag valde att intervjua fem lärare om läs- och skrivinlärning. Jag bestämde mig för att min 

undersökning skulle utföras genom kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde att 

göra en kvalitativ undersökning var att jag ansåg att detta undersökningssätt lämpade sig 

bäst utifrån syftet med min undersökning. Jag ville undersöka olika arbetssätt och metoder 

kring läs- och skrivinlärning och hade en åsikt om att kvalitativa intervjuer skulle ge mig 

en mera detaljerad information om detta. Vid kvalitativa intervjuer har jag större 

möjlighet att få förtydliganden till intervjusvaren och att ställa följdfrågor. 

      Johansson och Svedner (2004) menar att kvalitativa intervjuer är lämpliga vid 

undersökningar om lärares erfarenheter och förhållanden i arbetet. Den intervjuade kan ge 

sin personliga syn och presentera personliga ställningstaganden. (Johansson, Svedner, 

2004). Trost (2001) anser att syftet med undersökningen skall vara avgörande för vilken 

metod man använder. En kvalitativ undersökning är lämplig då man undersöker 

människors handlingsmönster och sätt att resonera (Trost, 2001).  

 

      Kvantitativa intervjuer hade också varit en möjlig undersökningsform. Jag hade då haft 

möjlighet att undersöka hur fler lärare arbetar med läs- och skrivinlärning men troligtvis 

gått miste om den fördjupade kunskap som jag fick genom de kvalitativa intervjuerna. 

Trost (2001) menar att kvantitativa intervjuer är lämpliga då man skall undersöka 

frekvenser av frågeställningar som hur ofta, hur många och hur vanligt (Trost, 2001).  

 

 

3.2 Urval 

Jag valde att intervjua fem yrkesverksamma lärare. De är alla lärare som jag kommit i 

kontakt med genom mitt arbete och som jag vet har erfarenhet av arbete med läs- och 

skrivinlärning. Jag valde att intervjua fem lärare eftersom jag anser att det är så pass 
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många att jag kan få en uppfattning om huruvida arbetssätt och metoder liknar varandra 

eller skiljer sig mycket åt. Jag begränsade mig också till fem intervjuer eftersom det 

antalet rymdes inom tidsramen för mitt arbete. Jag bestämde mig för att intervjua lärare 

med olika lång erfarenhet för att jag antog att det skulle ge mig olika exempel på 

arbetssätt och metoder. Lärarna har mellan sju och trettio års erfarenhet av arbete i skolan. 

• Två lärare har lågstadielärarutbildning. 

• En lärare har gått Sälutbildningen. 

• En lärare är tidigarelärare i sv/so. 

• En lärare är tidigarelärare i ma/no. 

 

Lärarna arbetar vid tre olika skolor. Fyra av lärarna arbetar i en mellansvensk stad och en 

lärare arbetar i ett samhälle några mil utanför samma stad. 

 

Då mitt arbete innehåller en hel del fakta om det viktiga förberedande arbetet inför läs- 

och skrivinlärningen skulle det också varit intressant att intervjua pedagoger som arbetar i 

förskolan. Men då jag själv är förskollärare och redan har vissa kunskaper om detta så var 

det mest intressant för mig att ta del av lärares kunskaper och erfarenheter. 

 

 

3.3 Etiska aspekter 

     Jag frågade lärarna om de ville delta i intervjuerna några månader innan de skulle äga 

rum. Några av lärarna träffade jag genom mitt arbete och några hade jag telefonkontakt 

med. Alla var positiva till att medverka i en intervju. Efter cirka en månad tog jag kontakt 

igen och gjorde upp om tid och plats för intervjun. Jag berättade att jag beräknade att 

intervjun skulle ta cirka fyrtiofem minuter samt försäkrade mig om att alla fortfarande var 

positiva till intervjun. Den lärare som av någon anledning inte längre hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju skulle utan svårigheter kunna avbryta sin medverkan. Vid första 

kontakten med lärarna informerade jag om att intervjuerna skulle handla om läs- och 

skrivinlärning och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Jag frågade också om de 

godkände att jag använde mig av bandspelare vid intervjuerna. Jag använder mig av de 

fingerade namnen Anna, Sofia, Nora, Jenny och Elin  i arbetet för att värna om lärarnas 

integritet. 
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      Johansson, m. fl. , (2004) menar att intervjuaren måste klargöra vilket syfte intervjun har 

samt låta den intervjuade ge sitt samtycke till att delta. Dessutom måste den intervjuade 

försäkras om att resultaten presenteras på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem 

som sagt vad. Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar vinner man förtroende 

och ökar motivationen hos den intervjuade att konstruktivt delta i intervjun  

(Johansson, m. fl. , 2004).  

 

 

3.4 Genomförande 

Då jag konstruerade intervjufrågorna (se bilaga 1) utgick jag från det syfte som jag har 

med undersökningen och kom fram till att frågorna skall vara så öppna som möjligt. Jag 

ville ge lärarna stort utrymme att själva berätta om sitt arbete med läs- och skrivinlärning. 

Jag hade följande frågeområden som utgångspunkt då jag utformade intervjufrågorna.  

• Vilka metoder använder sig lärare av vid läs- och skrivinlärning? 

• Vilka texter får barnen läsa vid läsinlärningen? 

• Hur får barnen arbeta med skrivning? 

• Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? 

• Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? 

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på skolorna där lärarna arbetar. Intervjuerna 

inleddes med att jag återigen sammanfattade vad min undersökning handlar om. Jag 

använde mig av bandspelare vid intervjuerna för att inte missa viktig information och 

försäkrade mig om att den intervjuade inte hade några invändningar mot det. Jag försökte 

ge lärarna stora möjligheter att berätta hur de arbetar och vad de anser vara viktigt vid läs- 

och skrivinlärning. Intervjufrågorna fanns med som ett stöd och i slutet av intervjuerna 

kontrollerade jag att jag fått svar på alla frågor. Jag skrev ner intervjuerna direkt efter 

varje intervjutillfälle. Därefter sammanställde jag den information som framkommit under 

mina frågeområden (se ovan).  
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3.5 Tillförlitlighet/ Giltighet 

Johansson m. fl. (2004) beskriver tillförlitlighet eller reliabilitet som en noggrannhet vid 

mätning. De menar att en undersökning skall ge samma resultat vid upprepade mätningar 

för att ha en hög tillförlitlighet. Samtidigt menar de att tillförlitligheten i verkligheten 

aldrig är helt perfekt.  Det beror bland annat på att intervjuaren har olika förkunskaper och 

uppfattningar och att dennes uppmärksamhet varierar. Tillförlitlighetsbrister kan också 

bero på att alla intervjuade inte fått samma frågor eller blivit intervjuade under samma 

omständigheter (Johansson m. fl. 2004). Detta är något jag tagit fasta på för att höja 

tillförlitligheten i min undersökning. Jag använde mig av samma frågor vid alla 

intervjuerna. De genomfördes alla i enskilda rum på skolorna där lärarna arbetar. Trost 

(2001) anser att intervjufrågor som är formulerade med komplicerade ord kan leda till att 

frågorna missförstås och därmed leda till låg tillförlitlighet (Trost, 2001). Jag har tänkt på 

att använda mig av frågor med enkla och vanliga ord för att öka tillförlitligheten. 

Intervjufrågorna var öppna och jag gav lärarna stort utrymme att berätta om sina 

erfarenheter. Då jag använde mig av bandspelare tillförsäkrade jag mig om att ingen 

viktig information gick förlorad. Dessa åtgärder anser jag ökar tillförlitligheten av min 

undersökning. 

 

 Trost (2001) anser vidare att om en fråga missuppfattas minskar också giltigheten eller 

validiteten. Med giltighet eller validitet menas att man mäter det man avsett att mäta 

(Trost, 2001). Jag har försökt att försäkra mig om giltigheten hos min undersökning 

genom att använda mig av lättbegripliga intervjufrågor utifrån undersökningens syfte och 

att sammanfatta intervjusvaren under frågeområden.   
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     4. Resultat 

Jag har valt att sammanfatta intervjuerna under de här rubrikerna som sammanfattar mina 

intervjufrågor.  

 

• Vilka metoder använder sig lärare av vid läs- och skrivinlärningen? 

• Vilka texter får barnen läsa vid läsinlärningen? 

• Hur får barnen arbeta med skrivning? 

• Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? 

• Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? 

 

     4.1 Vilka metoder använder sig lärarna av vid läs- och skrivinlärningen? 

De lärare som jag intervjuade använder sig inte av någon enskild metod. De blandar från 

olika metoder i sin undervisning. Allihop använder sig av både ljudmetoden (syntes) och 

helordsmetoden (analys).  Helordsmetoden används exempelvis för att lära in 

högfrekventa ord och ord som inte går att ljuda ihop. De ljudar ihop ord tillsammans allt 

eftersom de lär sig bokstäverna. I början förstår oftast inte barnen vad de läser, de har fullt 

upp med ljudningen. För att få veta om barnen har en läsförståelse brukar lärarna fråga 

vad de läser. Några lärare säger att de kan höra på sättet som barnet läser, om de förstår. 

Genom ljudningen lär sig barnen fler och fler ordbilder som de sedan klarar att läsa utan 

att ljuda. 

 

Alla utom Anna arbetar med veckans bokstav, detta arbete innehåller ungefär samma 

rutiner varje vecka. Anna har arbetat med veckans bokstav tidigare men upplevde att det 

ofta var för lätt och tråkigt för barnen. Nu startar de upp bokstavsarbetet tillsammans, 

sedan får barnen själva välja vilken bokstav de vill arbeta med. De utgår ofta från någon 

bokstav som de känner igen, exempelvis första bokstaven i sitt namn. Anna anser att detta 

fungerar bättre. De andra arbetar både gemensamt och enskilt med veckans bokstav. Sofia 

och Elin startar alltid arbetet med att berätta en påhittad saga om veckans bokstav.  

 

Alla arbetar efter arbetsscheman där barnen får träna på olika övningar kring bokstäver. 

Övningarna kan bland annat vara att forma och skriva bokstav och ord, arbeta med 

ljudanalys, rimma och arbeta med bild och form kring bokstaven.   
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Nora använder sig av storbok då hon presenterar veckans bokstav. Klassen får arbeta med 

veckans bokstav genom att läsa en text tillsammans i en storbok. Nora har färdigtryckta 

storböcker men tillverkar också storböcker själv och tillsammans med barnen. Texterna 

kan vara dikter, sagor, ramsor och sånger.  De läser texten och klappar på veckans 

bokstav. Texten lärs utantill och på så sätt känner barnen igen ordbilderna. 

 

Nora och Sofia arbetar ”LTG- inspirerat” genom att tillsammans med barnen skriva ner 

sagor och upplevelser på blädderblock. De läser berättelsen tillsammans och letar efter 

ord och bokstäver som de känner igen. I Noras klass klipper barnen sedan isär berättelsen 

i ord och bildar nya meningar av dem. Nora rekommenderar verkligen denna metod. Hon 

säger att barnen tycker att det är roligt och spännande att bygga nya meningar som ofta 

blir riktigt tokiga. Barnen upplever att de kan läsa eftersom de känner igen ordbilderna 

från att de läst på blädderblocket.  

 

Jenny betonar att det är viktigt att prata mycket om vilket ljud bokstaven har. För att 

förstå sambandet mellan bokstav och ljud behövs mycket träning.  

 

Elin tror på att barnen vill producera texter. Barnen är oerhört intresserade av sina egna 

texter och det leder ofta till att de lär sig läsa. Elin menar att hon inte är för vare sig 

ljudmetod eller helordsmetod utan vill ha en mix av dem. Fördelen med att använda sig av 

flera metoder är att man inte missar något barn. Barnen lär sig och är intresserade av olika 

sätt, menar Elin. 

 

Alla lärare använder sig av olika spel och lekar vid läs- och skrivinlärningen. Vid val av 

metod poängterar Anna att det är mycket viktigt att tro på sin metod och sitt material och 

kunna motivera den. Man skall också tänka på att välja en metod som man klarar av att 

fullfölja. Då får läraren med sig både barn och föräldrar. 

 

     4.2 Vilka texter läser får barnen läsa vid läsinlärningen? 

Alla lärare berättar att de dagligen läser högt för barnen. Anna tar också upp att hon ser 

till att det finns tid att diskutera texten med barnen.  
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Nora startar upp läsinlärningen med att låna hem bilderböcker med varierande 

svårighetsgrad från biblioteket. Barnen får ta med böckerna hem som läxa. De som inte 

kan läsa boken själva får lyssna när en förälder läser för dem. Nora delar sedan in barnen i 

läsgrupper där de får presentera och återberätta böckerna för varandra. Det är en bra 

träning att få återberätta innehållet och det leder till att fler vill läsa boken, menar Nora. 

Genom bilderboksläsandet får hon direkt med sig föräldrarna i läsningen. De är positiva 

och tycker att det är ett bra sätt att starta läsinlärningen på. Nora tycker också att texterna i 

storböckerna fungerar mycket bra. Alla barn ser texten samtidigt och hjälps åt att tyda 

den.  

 

Alla använder sig av enkla bokstavsböcker med enkel text och innehåll. Likaså använder 

sig alla lärarna av läseböcker och skönlitteratur men på lite olika sätt och vid olika 

tidpunkter i läsinlärningen. Jenny betonar vikten av att hitta texter som passar till varje 

barn. Texterna får inte vara för svåra men lika viktigt är att inget barn läser för lätta texter, 

det ger ingen utmaning. Det är viktigt att hjälpas åt med läsningen i början, säger Jenny. 

Innan ett barn kan läsa själv läser Jenny före och barnet får upprepa texten. Snart vill 

barnet prova att läsa boken själv. Anna väljer tillsammans med varje barn ut en bok, oftast 

en läsebok som barnet får ta med hem och läsa 15 min. varje dag under hela år ett. Det är 

viktigt att barnen har någon som lyssnar på dem då de läser, anser Anna. Den tiden finns 

inte i skolan och därför får man ta hjälp av föräldrarna. Hon har en öppen dialog med 

föräldrarna om vikten av att lästräna och upplever att föräldrarna gärna vill vara delaktiga. 

Elin betonar att eftersom barnen har kommit olika långt i sin läsutveckling är det viktigt 

att informera föräldrarna om att det är läsupplevelsen som är det viktiga. Annars kan 

många bli stressade och då får läxan motsatt effekt. Det handlar om att få en positiv 

relation till en text. Kan inte barnet läsa så får föräldern göra det. Hon brukar tipsa 

föräldrarna om att de kan prata om textens innehåll och om bokstäverna.  

 

Flera av lärarna låter barnen ha tyst läsning varje dag i skönlitterära böcker, ibland läser 

de två och två eller i läsgrupper. Läsningen kan avslutas med en uppgift kring boken, 

exempelvis att rita en bild från boken eller att svara på frågor. 

 

Hos Elin masserar barnen varandra varje dag till en ”massagesaga”. Elin hittar på sagorna 

själv och tänker på att ta med ord som utvecklar barnens språk. De får höra orden 
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samtidigt som de får taktil beröring. Elin upplever att ”massagesagorna” gett barnen ett 

rikare språk.  

 

Det är viktigt att barnen får läsa mycket i början för att få läsvana och utveckla läsningen 

säger alla lärarna. De påtalar att det kan vara svårt att hitta lämpliga böcker i början. Även 

om boken innehåller en liten mängd text så kan orden vara svåra, säger Anna. Hon tycker 

att läseböcker fungerar bra vid den första läsningen. Orden i början är lätta och böckerna 

är uppbyggda kring idéer om läsinlärning, säger hon. Nora däremot gillar inte läseböcker 

så mycket, de skall passa alla och blir därför ganska tråkiga, tycker hon. Hon tycker att 

det kan vara svårt att hitta böcker till både mycket goda och mindre goda läsare. För den 

som tidigt lär sig läsa kan bokens handling vara för avancerad. På motsvarande sätt är det 

svårt att hitta böcker med ett intressant innehåll för mindre goda läsare. Hon låter barnet 

som inte har så god läsförmåga lyssna på ljudböcker för att bevara intresset för litteratur. 

 

     4.3 Hur får barnen arbeta med skrivning? 

Alla lärarna påtalar att det är mycket viktigt att från början lära sig forma bokstäverna rätt 

för att handstilen skall fungera bra. Det behöver barnen träna mycket på. 

 

Alla arbetar med fri skrivning i händelseböcker där barnen ritar och skriver egna 

berättelser. De barn som kan skriver själva, de andra får hjälp. Det är skrivglädjen som är 

det viktiga vid fri skrivning. Det finns inga krav på hur barnen skriver och stavar. Nora 

berättar att i början kan barnen skriva med krumelurer som ingen annan än de själva kan 

tyda. De barn som vill får läsa upp sina böcker för klassen. Elin anser att det är oerhört 

viktigt att de barn som inte kan skriva ändå får producera texter med bilder. Barnen 

författar innehållet och kan inte barnet skriva skriver Elin och barnet får skriva av. Barnen 

är så intresserade av sin egen text, de vill gärna veta vad som står och många lär sig på så 

sätt att läsa, säger Elin. 

 

      4.4 Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? 

Alla lärare utom Sofia testar barnens förkunskaper. I skolan där Sofia arbetar följer 

specialpedagogen upp varje barns läsutveckling flera gånger varje läsår. Utifrån testet 

anser lärarna att de får en tydlig bild av vilka böcker och övningar som varje barn 
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behöver. Elin gör testet vid flera tillfällen för att visa för barnen vilka framsteg de gjort. 

Anna låter barnen följa upp sin läsning genom att fylla i vilka ”läsmål” de uppnått. Jenny 

påtalar att läraren hela tiden måste kolla av att alla förstår och hänger med, annars måste 

olika åtgärder sättas in. 

 

På Sofias skola får barnen i förskoleklassen hälsa på i klass 1 vid ett tillfälle under 

vårterminen. De barn som är intresserade får sedan gärna vara med fler gånger. 

Förskoleklassen arbetar utifrån Bornholmsmodellen och Sofia får veta om något barn har 

språkliga svårigheter och kan utifrån det anpassa undervisningen. 

 

 Lärarna anpassar läs- och skrivinlärningen utifrån barnens förkunskaper. De menar att 

barnen måste få utvecklas i sin takt och försöker hitta material och lagom utmaningar för 

alla. De flesta av lärarna stryker övningar som är för lätta för dem som redan kan, men 

säger att barnen ofta i alla fall vill göra övningarna. De tycker att det är roligt och de 

hinner ändå göra annat. Elin anser att de barn som är goda läsare och skrivare också måste 

få tuffa utmaningar. Risken är annars att hela lågstadiet går lätt och att de möter på 

svårigheter först på mellanstadiet. De kan då få svårt att hantera svårigheterna och komma 

efter. Arbetsuppgifter som barnen kan vila i skall därför varvas med tuffare utmaningar. 

 

Lärarna är överens om att läsningen skall få ta tid och att läsutvecklingen inte kan skyndas 

på. Barnen läser när de är mogna. När läsningen skall vara automatiserad har lärarna olika 

uppfattningar om. Från slutet av ettan till i femman anser de att läsningen skall vara 

automatiserad. Anna hävdar att det inte finns något som säger att ett barn som har 

svårigheter i början inte kan bli en god läsare. På motsvarande sätt kan intresset hos en 

god läsare svalna. Alla lärarna sätter in extra träning både i skolan och hemma för de barn 

som inte lär sig som förväntat. Samarbetet med föräldrarna är av största vikt, så att de 

förstår betydelsen av att lästräna hemma också. Det är viktigt med maximal träning men 

materialet får inte vara för svårt, det är bättre med repetition, anser Anna. Framförallt så 

behöver barnen mycket uppmuntran. Jag måste vara positiv, tro på att de skall lyckas och 

se till att de har det bra i skolan, säger Anna. Sofia tycker att det oftast handlar om 

omognad då barnen inte lär sig. De här barnen glömmer ofta bort vad de lärt, men efter 

mycket träning brukar det sitta. När de väl har lärt sig brukar de för det mesta snabbt 

komma ikapp sina klasskamrater, säger Sofia. Elin framhåller att det viktigaste är att 

bibehålla intresset hos barnen. Många av de här barnen klarar av läsningen bättre då de får 
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träna enskilt. De flesta lärarna säger att de tar kontakt med specialpedagogen så att de 

tillsammans kan sätta in lämpliga åtgärder. 

 

      4.5 Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? 

Lärarna är eniga om att de flesta barn är intresserade av att lära sig läsa och att det är 

roligt att undervisa sjuåringar som är så lättmotiverade. De arbetar hela skoldagen och 

leker sedan skola hela eftermiddagen, berättar Anna. De elever som inte är intresserade är 

oftast inte mogna. Barnet kan också ha en låg självbild och vara rädd för att misslyckas. 

Då måste läraren försöka hjälpa barnet med detta.  

 

Högläsning, lekar och spel ökar intresset för läsning. Elin presenterar då och då en bok för 

att väcka intresse. Hon pratar också med barnen om varför det är så roligt att läsa. Hon 

beskriver läsningen som en resa till olika världar. Lärarna tycker att det är viktigt att ha 

mycket böcker av varierande svårighetsgrad i klassrummet för att det skall finnas böcker 

som passar till alla. Flera av dem lånar hem böcker från biblioteket. Sofia påtalar att hon 

vill placera böckerna så att barnen lockas att läsa dem. Hon sätter därför upp böcker på 

lister så att framsidan syns. 

 

På Sofias skola arbetar de några gånger om året med olika läsprojekt. Då läser de under 

några veckor mer än vanligt både i skolan och hemma. Det brukar ge ett uppsving i 

läsintresset. Barnen får skriva recensioner som blir till boktips för de andra. Sofia arbetar i 

en integrerad 1-3 klass och menar att de yngre blir intresserade när de ser de äldre barnen 

läsa. Gemensamma temaarbeten och besök i skolan väcker läsintresse hos barnen i 

förskoleklassen, liksom när de äldre barnen läser för de yngre.  

 

När barnen knäcker läskoden är de så uppfyllda av sin läsning, säger Jenny. Det är inte 

svårt att inspirera barnen att lära sig läsa, däremot är det svårare att hålla deras läsintresse 

vid liv. Det gäller verkligen att ha böcker som inspirerar och försöka hjälpa dem att hitta 

en genre som passar. Innan de hittar rätt kan de träffa på böcker som inte alls fängslar 

dem och då kan de tappa intresset för att läsa. Nora tycker att storböckerna och de texter 

som de skriver tillsammans ger ett läsintresse. När Noras klass började i tvåan så 

bestämde hon att de inte skulle använda sig av läsebok utan istället inrikta sig på att läsa 

skönlitteratur. Barnen fick läsa varje dag i skolan och en kvart hemma varje dag. Det 
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skedde en förvandling, berättar Nora. Barnens läsintresse ökade enormt. De önskade sig 

böcker och besökte bibliotek. Barnen fick presentera böcker för varandra och skriva 

recensioner. Det ledde till att intresset för att läsa ökade ytterligare. Nora låter den som 

inte är så god läsare lyssna på ljudbok eller läsa boken tillsammans med en vuxen för att 

hålla kvar intresset.  

 

      4.6 Sammanfattning 

Jag ser både likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt. De blandar metoder och arbetar 

utifrån både ljudmetod och helordsmetod (syntes och analys). Med utgångspunkt i det 

som framkom vid intervjuerna så är min uppfattning att lärarna lägger olika stor 

tyngdpunkt vid metoderna. Alla låter barnen ljuda ihop ord efterhand som de lär sig 

bokstäverna. Vid bokstavsinlärningen använder de sig av olika övningar kring 

bokstäverna och allihop betonar att formning och skrivning av bokstäverna är mycket 

viktigt. 

 

Jag uppfattar det som att Jenny, Anna och Sofia till största delen arbetar utifrån 

ljudmetoden med inslag av helordsmetoden. Nora blandar metoderna men utgår främst 

från helordsmetoden. Hon arbetar till viss del utifrån whole- language-metoden genom att 

använda sig av storboken och skönlitteratur vid läsinlärningen.  Nora och Sofia arbetar 

LTG- inspirerat då de skriver och arbetar med texter på blädderblock tillsammans med 

barnen. Elin tycker att det är viktigt att barnen får producera egna texter och anser att de 

ofta lär sig läsa på det sättet. På Sofias skola satsas mycket på läsning genom olika 

temaarbeten och läsprojekt för hela skolan. Det finns också ett samarbete med 

förskoleklasserna kring läsning.  

 

Det enda sättet att få flyt i läsningen är att läsa mycket. De allra flesta barn vill lära sig 

läsa och är mycket motiverade. Lärarna understryker att man behöver ha föräldrarna med 

sig som stöd vid lästräningen. 

 

Alla arbetar med fri skrivning i händelseböcker. Då får barnens fantasi flöda och det finns 

inga krav på hur texten skall utformas. 
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Läs- och skrivinlärningen skall individanpassas, säger lärarna. För att få rätt sorts 

utmaning så måste varje barn få böcker och material som passar deras läsutveckling. Det 

är betydelsefullt att kontrollera barnens förkunskaper samt att kolla av så de hänger med. 

Läsningen måste få ta den tid som behövs men vid behov måste barnen träna extra. 

Mycket uppmuntran och tro på att de skall lyckas är viktigt. 

 

Alla lärarna jobbar aktivt för att inspirera barnens läsintresse genom att ha högläsning 

varje dag och erbjuda dem lämpliga böcker att läsa själva. Flera av lärarna berättar att de 

hittar på egna sagor som ”massagesagor” och sagor kring veckans bokstav. Lärarna 

använder sig av både läseböcker och skönlitteratur i undervisningen fast vid olika 

tidpunkter och i olika stor omfattning.  
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      5. Diskussion 

     5.1 Reflektion kring undersökningen 

Genom att läsa litteratur och intervjua lärare har jag lärt mig mycket om läs- och 

skrivinlärning. Jag har fått större kunskap om olika metoder och om hur lärare medvetet 

planerar sin verksamhet för att utveckla barns läsning och skrivning och ge dem ett 

läsintresse. Jag har nu en god grund att stå på då jag själv skall lära barn att läsa och 

skriva. 

 

Jag anser att min metod fungerade bra. Det var givande intervjuer där jag fick inblick i 

hur lärare på olika sätt arbetar med läs- och skrivinlärning. Jag anser också att de öppna 

frågeställningarna gav svar med bredd där både likheter och skillnader i arbetssätt 

framkom. De fungerade som ett stöd vid intervjuerna. Jag har också upptäckt fördelen 

med att använda bandspelare. Jag kunde vara mera personligt delaktig i intervjuerna och 

riskerade inte att missa viktig information.  Jag är tacksam för att lärarna tog sig tid och 

delgav mig av sina kunskaper och erfarenheter. Deras viktigaste synpunkter framkom, 

men jag är samtidigt medveten om att det bara är en del av det arbete som lärarna lägger 

ner då de lär barn att läsa och skriva. 

 

      Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag utifrån undersökningens 

syfte fann att det var den lämpligaste metoden. Ett samtal ger tydligare svar och som 

intervjuare hade jag möjlighet att ställa följdfrågor. Vid intervjuer är möjligheten att få 

svar från alla stor. Hade jag istället valt att göra en kvantitativ undersökning hade jag inte 

varit säker på att få svar från alla. Jag hade också haft svårt att göra frågeställningar som 

gett mig samma inblick och kunskap som de personliga svar som jag fick av lärarna. 

Följdfrågor hade inte heller varit möjliga att ställa. 

 

      Jag ville undersöka metoder och arbetssätt och då är en kvalitativ undersökning det 

lämpligaste alternativet. Förutsättningarna vid kvalitativa intervjuer är att ett mindre antal 

personer intervjuas. En kvantitativ undersökning hade också gett mig mycket information 

om metoder och arbetssätt, fast troligtvis inte en lika fördjupat information. För att få en 
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större tillförlitlighet i min undersökning hade jag gärna intervjuat fler lärare men det 

rymdes inte inom tidsramen för arbetet.  

 

     5.2 Diskussion av resultat 

Jag kommer nu att diskutera resultatet av min undersökning. För överskådlighetens skull 

har jag valt att presentera resultatet under samma rubriker som resultatbeskrivningen. 

 

      5.2.1 Vilka metoder använder sig lärarna av vid läs- och skrivinlärningen? 

Alla lärarna har skapat sitt eget arbetssätt genom att blanda olika metoder. De använder 

sig av både ljud- och helordsmetod, men lägger olika stor tyngdpunkt vid dem. Stadler 

(1998), Leimar (1974), Witting (1985),  Längsjö, m.fl. (2005), Liberg (2006) och 

Lundberg m.fl. (2003) tar alla upp vikten av att blanda metoder och arbeta utifrån både 

den syntetiska och den analytiska metoden eftersom barn lär sig läsa på olika sätt. Elin 

framhåller att hon arbetar utifrån båda metoderna för att inte riskera att ”tappa” något 

barn. Jag tror också att det är positivt att variera metoder. Barn lär sig på olika sätt och 

med olika sinnen. Några barn lär sig genom att se och höra medan andra lär bäst genom 

att känna.  

 

Mycket av läs- och skrivinlärningen grundläggs många år innan skolstarten. Därför skall 

den språkliga och fonologiska medvetenheten tränas under förskoleåren. Detta är något 

som samtliga författare anser vara mycket viktigt. Jönsson menar att språklekar, rim och 

ramsor skall finnas med också i skolan som ett stöd för läs- och skrivinlärningen 

(Jönsson, 2005). Detta arbetssätt bygger också Bornholmsmodellens metod på då 

språklekar repeteras i samband med läs- och skrivinlärningen (Häggström, m fl ,2005). 

Jag är säker på att detta är betydelsefullt, språklekarna får inte upphöra då barnen slutar i 

förskolan. Nora har rim och ramsor i sina storböcker. Anna skriver rimdikter med sina 

elever, annars framkom inte så mycket om språklekar vid intervjuerna.  

 

Stadler menar att alla sinnen skall aktiveras vid bokstavsinlärningen och det är viktigt att 

ha samma rutiner varje gång en ny bokstav skall läras in (Stadler, 1998). Alla lärarna har 

olika återkommande moment vid bokstavsinlärningen. Jag anser att Sofia gör att grundligt 

bokstavsarbete, där många sinnen får samverka. Förutom läs-, skriv- och 
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ljudanalysövningar får barnen också göra bokstäver med kroppen och känna bokstavens 

form genom att tillverka den i lera. 

 

Lärarna har olika uppfattningar om hur barnen upplever arbetet med att lära in bokstäver. 

Anna anser att arbetet med en bokstav i veckan anses för lätt och tråkigt av många barn. 

Därför har hon släppt barnen mer fria vid inlärningen av bokstäverna. Sofia säger däremot 

att barnen upplever arbetet som roligt och motiverande. Hon individanpassar barnens 

arbetsschema och stryker övningar som är för enkla, men påpekar att många barn ändå 

vill göra övningarna. Stadler anser att sambandet mellan bokstav och ljud skall 

överinläras (Stadler, 1998). Jag tror att man som lärare inte får ha för bråttom. Det kan 

finnas flera orsaker till att barnen vill göra enkla uppgifter men jag tror att en anledning 

kan vara att de behöver befästa kunskaperna genom att överinlära. Jag tror på att ha delar 

av bokstavsgenomgångarna gemensamt och ge barnen möjlighet att lära av varandra.  

 

 

I Noras klassrum arbetas det från ljud-, LTG- och Whole language metoden. Många av 

övningarna gör barnen i dialog med varandra. Bathkin menar att vi lär i samspel med 

andra och att språket utvecklas när samtal, läsning och skrivning varvas i meningsfulla 

aktiviteter. Elin beskriver barns intresse för sina egenhändigt skrivna texter som ett 

verktyg i läsinlärningen. Liberg menar att förskolebarn som lär sig att läsa före skolstarten 

gör det oftast genom att skriva. Skrivningen är mer personlig (Liberg, 2006). Jag håller 

med om detta. Skrivningen kan jag själv utforma utifrån min egen kunskap, fantasi och 

intresse, det är viktigt för barn. Jag tror också att det finns mycket att vinna på att arbeta 

vidare med det sätt som barnen själva väljer som metod. 

 

Längsjö menar att utryck som form och funktion eller analys och syntes och debatten 

kring dem kan leda till att lärare tror att man skall välja sida och arbeta utifrån den ena 

eller andra metoden. Men det ena kan inte utesluta det andra. Arbetssättet som lägger stor 

tyngdpunkt på formen kan leda till att barnen inte förstår målet med läsningen. På samma 

sätt måste sambandet mellan bokstav och ljud läras in då textens innehåll sätts främst 

(Längsjö,m fl 2005).  

 

Anna tar upp en viktig synpunkt. Hon betonar att läraren måste tro på sin metod och 

kunna motivera och fullfölja den. Då får jag med mig både barn och föräldrar, menar hon. 
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Det ligger nog mycket sanning i det. Metoden måste också passa läraren för att den skall 

fungera bra. Jag tycker också att det är viktigt att en metod är utvecklingsbar. En lärare 

som känner sig säker i sin metod inger trygghet hos både barn och föräldrar. 

 

 

5.2.2 Vilka texter används vid läsinlärningen? 

Alla lärare läser högt för barnen varje dag, det ger många viktiga läsupplevelser. Anna 

berättar att hon också avsätter tid till att diskutera läsupplevelsen. Liberg anser att det är 

samtalen kring det lästa där barnen tillsammans får reflektera över texten som är det allra 

viktigaste för läs- och skrivinlärningen (Liberg, 2006). Min erfarenhet är att samtal kring 

högläsningen också leder till ett större intresse och djupare känslomässigt engagemang för 

innehållet i boken.  

 

Lärarna anser att barnen så snabbt som möjligt skall få börja läsa. Det är läsupplevelsen 

som är det viktiga. Kan barnet inte läsa så får någon vuxen läsa och förmedla att det är 

roligt och intressant. Jenny betonar att det är viktigt att hjälpas åt med läsningen i början. 

Hon brukar läsa texten före och barnet får upprepa. Snart vill de prova att läsa texten 

själv, menar Jenny. Det är mycket viktigt men också svårt att hitta lämpliga texter som 

passar i början av läs- och skrivinlärningen, säger samtliga lärare. De använder sig alla av 

läseböcker men har olika åsikter om dem. Lindö (2005) menar att de texter som barnen 

får läsa skall ha ett samband med deras egen värld för att locka barnen att läsa också på 

fritiden. Hon anser att texten i läslärorna är för neutrala (Lindö, 2005). 

 

Sofia och Nora skapar texter tillsammans med barnen enligt LTG- metoden. Leimar, 

skapade LTG- metoden då hon ansåg att det fanns ett stort behov av meningsfulla texter 

som utgår från barnens språk och egna upplevelser (Leimar, 1974). Likaså är läsningen i 

storbok en gemensam upplevelse. Den gör det möjligt för en hel klass att med stöd läsa en 

text tillsammans. Nora använder sig mycket av denna metod då hon skapar egna 

storböcker utifrån aktuella behov. Hon ersatte också läseboken mot skönlitteratur då 

barnen började i tvåan med mycket gott resultat. I Whole language- metoden använder 

man sig av skönlitteratur vid läsinlärningen (Längsjö, m.fl., 2005). 

 

En skola som arbetar utifrån Whole language metoden är Kvarnbergsskolan i Rinkeby. De 

arbetar med läs- och skrivprojektet Listiga räven. Projektet har lett till mycket goda 
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resultat i både svenska och matematik. Läsintresset hos barnen är stort och Alleklev 

(2000) menar att det inte finns några dyslektiker i klasserna som ingår i projektet 

(Alleklev m fl 2000). Då jag läser om Listiga räven så är min spontana reaktion att 

arbetssättet verkar otroligt bra och roligt. Helt klart finns mycket att hämta från detta 

inspirerande arbetssätt. Mängden av meningsfulla texter, temaarbeten, engagerade lärare 

och bibliotekarier tror jag är några av orsakerna till att projektet gett ett så gott resultat. 

Intressant är också att barnen genom sin goda läsförmåga också uppnådde goda resultat i 

matematik. Det visar på att läsningen är en grund för att lyckas i alla ämnen. Sofia 

berättar att hon ofta besöker biblioteket. Hon vill att barnet som skall börja läsa en ny bok 

alltid skall hitta något som passar. Sofia framhåller också att det är viktigt att placera 

böcker så att de lockar och intresserar. Både Sofia och Nora arbetar med olika läsprojekt 

liknande de i Listiga räven. Nora startar dessutom upp läsinlärningen på liknande sätt, 

nämligen genom att låta barnen läsa bilderböcker hemma som de sedan återberättar för 

varandra. 

 

Elin och Sofia hittar ofta på egna berättelser. De kan exempelvis handla om veckans 

bokstav. Elin berättar också massagesagor för barnen och hon uppfattar det som om 

barnens språk utvecklas genom dessa sagor. Jag blev mycket intresserad då Elin berättade 

om massagesagorna och vill själv gärna prova att använda massagesagor i ett 

språkutvecklande syfte. 

 

Lundberg menar att läsinlärningen är en lång process. Så mycket som cirka 5000 timmar 

behövs för att få en automatiserad läsning och den tiden finns inte i skolan  

(Lundberg m fl 2003). Detta är något som också flera av lärarna, speciellt Anna betonar. 

Då jag tänker på alla dessa ”lästräningstimmar” så blir det ännu tydligare för mig hur 

viktigt det är att tidigt grundlägga ett intresse för läsning. 

 

      5.2.3 Hur kan man arbeta med skrivning? 

Lärarna lär ut skrivning på två olika sätt. Det ena arbetssättet är mycket styrt. Då får 

barnen lära sig att forma bokstäver på rätt sätt för att få flyt i skrivningen. Alla lärare 

poängterar att detta är oerhört viktigt. Det andra arbetssättet är friare. Då får barnen skriva 

egna berättelser och den största tonvikten läggs på innehållet. Längsjö m. fl.,(2005) menar 

att både form och funktion krävs vid läs- och skrivinlärningen, de fungerar som ett stöd 
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för varandra (Längsjö, m fl 2005). Det tycker jag att lärarnas sätt att arbeta med 

skrivningens form och funktion är ett gott exempel på. Liberg (2006) anser att läsning och 

skrivning är ett stöd för varandra och skall läras in tillsammans. Skrivningen ger en bättre 

läsning och läsningen ger inspiration till skrivningen och barnen tränas i att både lägga 

ihop och dela upp ljuden i ett ord. 

 

Vygotskij (refererad i Liberg, 2006) menar att läsning och skrivning skall tas in i 

aktiviteter som är meningsfulla för barnen (Liberg, 2006). Hagtvet (1990) tar upp 

begreppet lekskrivning. Hon menar att barn i lekens form skall få skriva skyltar och 

meddelanden. Det hjälper barnen att se skrivandets funktion samtidigt som det är roligt 

och motiverande. Anna ger exempel på detta då hon berättar att hennes elever leker skola 

hela eftermiddagen. Jag har själv i mitt arbete som förskollärare ofta sett barnen lekskriva. 

Vi pedagoger måste uppmuntra dessa aktiviteter genom att visa intresse, inspirera vidare 

och tillhandahålla material.     

 

Det är bra för barnen att skriva egna berättelser i början av läs- och skrivinlärningen. Det 

tar alla lärare fasta på, särskilt Elin betonar detta. Hon menar att barnen är så intresserade 

av vad de själva har skrivit att många lär sig läsa genom att läsa sina egna texter. 

Björneloo ( 1991, 1992 refererad i Längsjö m fl 2005)  använder sig mycket av fri 

skrivning vid skolstarten. Genom att bygga på skrivningen och den arbetsglädje som de 

flesta sjuåringar har så lär sig de flesta barn att läsa på 8-10 veckor, menar hon  

(Längsjö, m fl, 2005). Att få skriftlig eller muntlig respons på sina texter är viktigt menar 

Liberg (2006). Hon framhåller att texten skall ha en mottagare för att barnen skall 

uppmuntras att skriva (Liberg, 2006). Jag tror att just detta att få en positiv bekräftelse på 

det man skrivit leder till att barn vill skriva. Detta tog nog den lärare som brevväxlade 

med sina elever fasta på (Längsjö,m fl, 2005) liksom Nora som låter sina elever skriva 

krumelurer i berättelserna som de sedan får läsa upp för sina klasskamrater. 

 

      5.2.4 Hur individanpassar lärare läs- och skrivinlärningen? 

Taube betonar att läskunnighet är en nödvändig kunskap i vårt samhälle. Barn har olika 

erfarenheter av läsning då de börjar skolan. De har på olika sätt byggt upp sin språkliga 

och fonemiska medvetenhet under förskoleåren (Taube, 1987). Lärarna påtalar att det är 

stor skillnad på barnens förkunskaper och erfarenhet av böcker och läsning då de börjar 
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skolan. Lärarna säger att de i sin undervisning får försöka bemöta varje barn utifrån deras 

förkunskaper. Detta överensstämmer också med innehållet i Lpo94 där det står att 

undervisningen skall ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar och därför inte 

kan utformas lika för alla (Skolverket, 2006). 

 

Längsjö m fl (2005) menar att de lärare som lyckas bäst är de som har goda kunskaper om 

läs- och skrivinlärning och olika metoder. Dessa lärare kan bemöta barn med olika 

förkunskaper (Längsjö, m fl 2005). Jag håller helt med om att olika barn behöver olika 

metoder och att det finns något att hämta från alla metoder. Det är nog ändå så att man 

som lärare föredrar vissa metoder framför andra. Personligen så tycker jag att 

Wittingmetoden känns för styrd och för långt från meningsfulla texter. Men för många 

barn passar säkert metoden utmärkt. För barn med läs- och skrivsvårigheter som behöver 

lära om anses Wittingmetoden vara en lämplig metod (Witting, 1985). 

 

Lundberg (2000) menar att de lärare som kartlägger barnens läsutveckling kan utforma 

läsinlärningen bättre för varje barn. På Sofias skola följs varje barns läsutveckling upp 

flera gånger per år av specialpedagogen. Läraren får ett bra stöd och hjälp med 

kartläggning och åtgärder. Det känns som en långsiktig satsning på läsningen. Arbetet 

startar i förskoleklassen där man arbetar med Bornholmsmodellen. Skolan har 

gemensamma teman och läsprojekt. Pedagogerna försöker tidigt att få barnen intresserade 

av läsning och Sofia bekräftar att de yngre barnen blir intresserade då de ser de äldre 

barnen läsa. I Whole-language metoden läser de äldre barnen för de yngre (Lyckas med 

läsning, 2002). Detta arbetssätt använder man sig också av på Sofias skola. Jag tror 

mycket på ett samarbete mellan yngre och äldre barn kring läsningen, alla utvecklas av 

det. 

 

De andra lärarna testar själva barnens förkunskaper och utgår från detta då de väljer 

metod och material. Jenny tycker att det är mycket viktigt att hela tiden följa upp varje 

barn, se till att de hänger med och vid behov sätta in åtgärder. Anna följer upp barnens 

läsutveckling genom att tillsammans med dem fylla i läsmål.  Barnen uppmuntras av att se 

sina framsteg.  

 

Läsningen måste få komma när barnen är mogna. För de barn som behöver skall extra 

träning sättas in, det är samtliga lärare överens om. Anna uttrycker att man som lärare 



 

 - 39 -  

måste vara positiv och tro på att barnet skall lyckas. Jag tycker att Anna påtalar något 

mycket viktigt här.  För de flesta barn kommer läsningen med tiden om de omges av 

lärare som tror på dem och ger uppmuntran. Taube understryker att den första tiden i 

skolan är avgörande för vår självbild och fortsatta utveckling. Om barnets första möte 

med skriftspråket blir positivt är chanserna att lyckas med läsning och skrivning goda 

(Taube, 1987). När jag läser detta kan jag inte låta bli att tänka på vilken stor makt en 

lärare har. Många människor som jag kommit i kontakt med vittnar också om att de inte 

blivit väl bemötta i skolan och därför känt sig dåliga och tröttnat.  I Lpo94 står att språk, 

lärande och identitetsutveckling hör nära samman. Barnen skall ges rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva för att utveckla tilltron till sin språkliga förmåga  

(Skolverket, 2006) 

 

Elin tycker att alla barn behöver uppgifter att vila i varvat med lämpliga utmaningar. Det 

skall finnas tuffa utmaningar också för dem som kommit långt i sin läs- och 

skrivutveckling. Hon menar att de behöver detta för att motståndet inte skall bli för stort 

den dag de stöter på något svårt. 

 

5.2.5 Hur arbetar lärare för att inspirera barnens läsintresse? 

Läsintresse kan grundläggas mycket tidigt. Redan i tidiga förskoleåldern kan ett intresse    

inledas om barnet får positiva upplevelser av böcker och läsning. Lärarna menar att så 

gott som alla barn är intresserade av att lära sig läsa. Eftersom läsningen är en lång 

process är det positivt att barnen från början har ett intresse. Nora startar upp 

läsinlärningen på ett intresseväckande sätt då hon ger barnen bilderböcker att läsa hemma. 

Hon får dessutom med sig föräldrarna i lästräningen från första början. På liknande sätt 

startas läsningen i Listiga räven- projektet (Alleklev, m fl, 2000). Hagtvet berättar om en 

undersökning där barn fick återberätta böcker vilket ledde till en god skriftspråklig 

utveckling (Hagtvet, 1990). I kursplan för svenska står att läsa att barn i alla åldrar skall 

delta i samtal om litterära upplevelser. Språket och litteraturen ger oss kunskap om 

världen runt omkring oss (Skolverket, 2000).  

 

Jenny berättar att barnen är så uppfyllda av sin läsning att läraren sällan behöver väcka 

intresset. Däremot är det svårare att hålla läsintresset vid liv, menar hon. Det kan vara 

svårt för barnet att hitta rätt böcker och då är det lätt att tappa intresset. Jag tycker att 
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Jenny tar upp något mycket viktigt. I den här fasen av läsutvecklingen måste man sätta in 

olika insatser. Det kan vara att ha mycket böcker i klassrummet. Att som Sofia placera 

dem så att de syns och lockar. Jag tänker på Rinkeby där klassrummen liknar bibliotek 

och läsintresset är stort. Jag tror också på att låta barnen vara med och bestämma vilka 

böcker som skall köpas in och att besöka bibliotek för att visa var man kan hitta böcker. 

Dessutom behöver barnen hjälp med att välja böcker utifrån läsförmåga och intresse. Elin 

betonar att det är särskilt viktigt att bibehålla intresset hos de barn som har svårigheter 

med läsningen. Nora låter de här barnen lyssna till ljudböcker och läsa boken tillsammans 

med en vuxen.  

 

Att få barnen så intresserade att de läser på sin fritid är utvecklande för läsningen. Barnet 

som läser mycket lär sig att reflektera över sin läsning och det är en nödvändig kunskap, 

anser flera av författarna. Jag tror att högläsning kan fungera som inspirationskälla till 

läsintresset. Läraren får försöka att hitta böcker som intresserar och berör hela klassen. 

Det är förstås viktigt att anslå mycket tid till både högläsning, gruppläsning och egen 

läsning för att både grundlägga och bibehålla intresset. Elin försöker att ge inspiration till 

läsintresset då hon tar fram en bok ur bokhyllan och berättar lite om den. Boken blir då 

mer levande för barnen. Likaså vinner Elin mycket på att prata med barnen om varför det 

är roligt att läsa.  

 

Det som hände då Nora lät sina barn dagligen läsa skönlitteratur tycker jag säger mycket 

om vikten av meningsfulla texter. Läsningen blev ett gemensamt intresse. Barnen fick 

presentera böcker och skriva recensioner och inspirerade varandra att läsa ännu mer. 

Läsprojekt och temaarbeten är bra för läsintresset. Det viktigaste tror jag är att barnen 

muntligt får berätta om böckerna de läst och ge boktips till andra. Det kan leda till 

upptäckter av andra sorters böcker.  

 

Jag tror också att betydelsefulla personer kan påverka läsintresset mycket. Både 

litteraturen och lärarna tar upp att de barn vars föräldrar läser mycket har ett större 

intresse för böcker. Kamrater som läser mycket inspirerar också varandra.  Liksom man 

som lärare är en förebild. Jag anser att det är viktigt att läraren har ett intresse för både 

barn- och vuxenlitteratur och förmåga att föra intresset vidare. Under delar av lässtunden 

är det bra om läraren också läser och berättar om sin läsupplevelse på samma sätt som 

barnen. Samtalen kring böcker är betydelsefulla. Vid elevsamtal kan man prata om de 
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böcker som barnet läst. Detta arbetssätt använder man sig av i Whole languagemetoden 

(Lyckas med läsning, 2002).  

 

Lundberg m. fl. (2003) menar att läsintresset är det viktigaste av läsningens alla 

dimensioner. Det tar tid att bli en god läsare och därför är det viktigt att tidigt grundlägga 

ett intresse också utanför skolan. Jag är säker på att detta är extra viktigt idag då många 

andra medier konkurrerar om barnens intresse. 

 

     5.3 Slutsatser 

Min undersökning är inte så stor men jag hävdar ändå att man kan dra vissa slutsatser av 

den. Lärarna arbetar inte utifrån någon enskild metod utan blandar olika metoder. Lärarna 

testar barnens förkunskaper och anpassar undervisningen utifrån dem. Dessutom visar 

min undersökning att lärarna tycker det är viktigt att grundlägga ett intresse för läsning. 

 

 

     5.4 Förslag till fortsatt forskning 

När Elin berättade om sina massagesagor blev jag mycket intresserad. Jag har själv använt 

mig av massagesagor men mest i syfte att ge barnen en lugn stund där de på ett varsamt 

sätt får beröra varandra. Elin har gått ett steg längre då hon medvetet tar in ord som 

utvecklar barnens språk i sagorna. Massagesagorna upprepas varje dag och Elin har 

uppfattningen att barnen fått ett rikare språk. Jag tycker att detta är något som kan vara av 

intresse för fortsatt forskning.  

 

 Kan lyssnandet till en saga tillsammans med taktil beröring utveckla barns språk mera än 

då de bara lyssnar till en saga?   
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Intervjufrågor läs- och skivinlärning 
 

1. Hur länge har Du arbetat som lärare? 
 
   
2. Hur gammal är Du? 

 
 
3. Hur arbetar Du med läs- och skrivinlärning? 
Använder Du någon speciell metod? 

       Vilka fördelar har den metoden? 
 
 
4. Hur startar Du upp läs- och skrivinlärningen? 

 
 
5. Hur gör Du för att få barnen intresserade? 

 
 
     6. Har Du tips på några roliga lekar eller övningar som Du  
         använder vid läs- och skrivinlärningen? 
 
 
7. Vilka texter använder Du vid läsinlärningen? 

 
      
8. Hur använder Du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

 
 
9. Hur får eleverna träna skrivning? 

 
 
10. Hur individanpassar Du läs- och skrivinlärningen? 

 
 
 



 

  

11. Hur arbetar Du med de elever som inte lär sig läsa och 
skriva 

 
 
12. När anser Du att läsningen skall vara automatiserad? 

                 När är det dags att sätta in åtgärder? 
 
 
13. Hur vet Du att eleven förstår det han/hon läser? 

 
 
     14.      Hur arbetar Du med de barn som redan läser då de börjar    
                skolan? 
 
 
14. Hur inspirerar Du elevernas läsintresse? 
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Läs- och skrivlekar 
 
Genom litteraturen och intervjuerna har jag fått förslag på lekar som utvecklar läsningen och 
skrivningen. Att leka är ett bra sätt att lära sig så därför får de vara med i mitt examensarbete. 
 

• Ord-Bild  para ihop. Övningen tränar begreppet ord. Ge halva gruppen ordbilden 
andra halvan bilden och låt dem finna varandra. 

 
• Fylla i ”luckan” vilket ord saknas. 

 
• 4 ordbilder, en skall bort- vilken? 

 
• Alfabetsburkar, fina burkar, en för varje bokstav, tydliga bokstäver i versal och gemen 

form syns utanpå burken. Barnen får samla saker till burkarna (Liberg, 2006). 
 

• Bygg sammansatta ord av ex. motor och båt (Liberg 2006) 
 

• Träna stavelser och försöka höra vilket ord det blir ex. sa-ga (Liberg, 2006) 
 

• Ett skepp kommer lastat på saker på en speciell bokstav. 
 

• Tull, en tull släpper inte igenom ord som innehåller en speciell bokstav. Låt barnen 
fundera ut vilken. 

 
• Barnen delas upp i lag med 3-4 i varje lag. Läraren säger, jag skall ut och resa och tar 

med mig en kudde (exempel). Lagen fortsätter att säga varsin sak som skall följa med 
på resan. Läraren skriver upp orden. Vissa saker får inte följa med på resan för de 
innehåller en speciell bokstav. Låt lagen försöka klura ut vilken bokstav. 

 
• Fotografera och låt barnen skriva texter till fotot eller fotografera och gör egna böcker 

(Liberg, 2006). 
 

• Tillverka varsin brevlåda och låt barnen skriva och skicka brev till varandra (Liberg, 
2006) 

 
• Leta bokstavsformer i klassrummet 

 
• Gömma bokstaven, göm dem på ställen som börjar på deras ljud ex. B i blomkrukan. 

 
• En bokstav är försvunnen, utsuddad från tavlan. Barnen måste komma på många ord 

på bokstaven för att den skall bli synlig igen. 
 

• Veckans bokstav, hitta på en berättelse kring den. Ex.  M har en mamma som heter N 
och en pappa som heter I o s v. Barnen kommer ihåg berättelserna och har lättare att 
minnas bokstavsformen 

 
• Musen Märta tycker bara om saker på M. Hjälps åt att hitta M-saker till henne och 

skriv upp dem på tavlan. 


