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Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattning och arbetssätt angående barns läs- och 

skrivinlärning. I en kvalitativ undersökning har två grundskolelärare intervjuats och fyra lektioner 

observerats. Resultatet visar att lärarna anser att fonologisk medvetenhet, lusten att läsa och 

motivation samt läsförståelse är grunden till barns läs- och skrivinlärning. För att skapa dessa 

grunder finns det olika metoder, till exempel: “Whole language”, “Phonics” och en kombination av 

dessa två metoder. Vilken metod man ska använda beror på barns olika förutsättningar och behov 

eftersom en metod inte passar för alla, anser lärarna. Men båda lärarna hävdar att användning av 

båda metoderna ger bättre resultat för barns läs- och skrivinlärning. För att använda dessa metoder 

är lärarkompetens en viktig förutsättning, anser de intervjuade lärarna. 
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1. Inledning 
 

En av skolans främsta uppgifter är att se till att alla barn lär sig att läsa och skriva anser Fridolfsson 

(2008) som också beskriver att människors läs- och skrivförmåga är en demokratisk rättighet. Utan 

att ha grundläggande läs- och skrivförmåga kan man hamna i en personlig katastrof framhåller hon. 

Därför är det viktigt för barn att lära sig läsa och skriva under de tidiga skolåren. För att förklara 

vikten av barns läs- och skrivförmågor betonar Skolverket (2011:9) att “språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga.” För att främja barns språkkunnande har lärarna ett stort ansvar. De pedagoger som 

ansvarar för detta måste ha lämplig utbildning i hur man lär barn att läsa och skriva (Fridolfsson 

(2008: 8).  

   

Enligt Skolverket (2016) visar den internationella undersökningen PISA (2009-2012) att svenska 

elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats under den senaste tioårsperioden. Försämringen är 

störst hos svaga läsare.  Skolverket (2016) visar att var femte svensk elev idag inte når upp till en 

”grundläggande nivå” i läsning. En av de grundläggande orsakerna till detta resultat är enligt 

svenska forskare lärarnas bristande kompetens, eftersom lärarstudenter under sin bildning inte fick 

tillräcklig kunskap om hur läs- och skrivutvecklande arbete ser ut, skriver Skolverket (2016). 

Genom att analysera några pedagogers arbetssätt när det gäller läs- och skrivinlärning vill jag med 

denna studie bidra till att öka lärares yrkeskompetens. 

 

1.1 Syfte 
 

Skolan strävar efter att utveckla barns läs- och skrivförmågor vilka är nyckeln till deras framtida 

utbildning. Syftet med föreliggande studie är därför att fördjupa kunskapen om barns läs- och 

skrivinlärning genom att undersöka några lärares arbetssätt och därigenom bidra till lärares 

kompetensutveckling. Studien har grundats på två frågor.  

• Vad anser de tillfrågade lärarna är viktiga förutsättningar för barns läs- och skrivinlärning?  

• Vilka arbetssätt eller metoder använder de tillfrågade lärarna för att utveckla barns läs- och 

skrivinlärning?  
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1.2 Uppsatsens disposition 
 

Denna uppsats innehåller sex kapitel. Inledningsvis efter första kapitlet ges i kapitlet 2 en 

forskningsbakgrund, d.v.s. sådan forskning som är relevant för min undersökning samt förklaras 

viktiga begrepp gällande barns läs-och skrivinlärning. I kapitel 3 redovisas undersökningens 

metoder och motiveras valet. Till detta kapitel hör också beskrivning av datainsamlingen och hur 

materialet sedan har bearbetats. Undersökningens resultat och analys av resultaten presenteras i 

kapitel 4. I kapitel 5 diskuteras undersökningsmetoder samt görs en jämförelse mellan studiens 

bakgrund och de resultat jag kommit fram till. I kapitel 6 sammanfattas slutdiskussionen och ges 

förslag om möjliga framtida forskningsområden. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på barns lärande 
 

Enligt Säljö (2012:185) har ”den sociokulturella traditionen sitt ursprung i Vygotskijs arbete om 

utveckling, lärande och språk”. Det sociokulturella perspektivet på barns lärande och utveckling 

vilar på kulturella förmågor, t. ex att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem och så 

vidare d.v.s. hur människor tar till sig ”approprierar” genom att använda ”medierande redskap” 

anser (Säljö 2012:187). Författaren beskriver att med medierande redskap menar Vygotskij de 

språkliga och de materiella redskap som människor använder för att förstå omvärlden. Ett språkligt 

redskap kan beskrivas som intellektuellt eller mentalt, enligt Vygotskij. Exempel på språkligt 

redskap kan vara bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. ”Språkliga redskap av detta slag har 

si sitt ursprung i den kulturella utvecklingen och har alltid en historia - en Sociogenes.”, anser Säljö 

(2012:187). I det sociokulturella perspektivet hävdar man att människor använder kulturella redskap 

för att tänka, kommunicera och analysera omvärlden. Dessa redskap utvecklas således inom 

kulturella gemenskaper och utformas av traditioner, beskriver Säljö (2012:188). Enligt Säljö (2012) 

anser Vygotskij att med “språket som medierande redskap” åsyftas inte bara nationella språk som 

svenska eller engelska utan med språk menar han olika teckensystem som kan användas för att 

uttrycka oss och fördjupa vår förståelse.   Enligt Säljö (2012) menar Vygotskij att man kan blanda 

olika medierande redskap som fungerar tillsammans. Exempelvis kan man använda bild för att 

kommunicera och fördjupa sin egen förståelse. Därför kan språk i den sociokulturella traditionen 

uppfattas som ett ”dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem som samspelar med andra 

uttrycksformer”, anser Säljö (2012:190). 

Enligt Säljö (2012) är människor ständigt under utveckling d.v.s. människan approprierar kunskaper 

i alla situationer. Han menar att barns lärande och utveckling är naturliga tillstånd enligt Vygotskij. 

I det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs närmaste utvecklingszon (zone of proximal 

development, ZDP) det mest bekanta begreppet. Genom begreppet beskriver Vygotskij sitt sätt att 

se på barns lärande och utveckling som pågående processer. När ett barn väl behärskar en färdighet 

så är det nära att behärska den på en mer avancerad nivå. I det här stadiet behöver människor 

instruktion och förklaringar. Då kan läraren hjälpa en lärande in i hur man använder ett kulturellt 

redskap, anser Säljö (2012).  
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2.2 Förutsättningar för barns läs- och skrivinlärning 
 
Taube (2007) och Fridolfsson (2015) beskriver att kunskap om bokstäver, språklig medvetenhet, ett 

gott ordförråd och lust att läsa är de viktigaste framgångsfaktorerna för barns läsutveckling. 

Författarna anser också att skrivning och läsning är två sidor av samma mynt som gemensamt 

stödjer varandra. Enligt Fridolfsson (2015) betyder läs- och skrivinlärningsförmågor hos barn å ena 

sidan att överföra tecken till språkljud och å andra sidan att överföra språkljud till tecken. Lundberg 

och Herrlin (2005) beskriver att för att utveckla barns läs- och skrivinlärning är det viktigt att barn 

utvecklar sina förmågor till fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse. 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 
 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) behöver barn förstå den alfabetiska principen eller ”knäcka den 

alfabetiska koden” för att bli en fungerande läsare. Författarna anser att varje bokstav representerar 

olika språkljud eftersom språkljuden färgar av sig på varandra som kallas också ”samartikulation”. 

Exempelvis en konsonant blir artikulerad tillsammans med en vokal och därför blir k-ljuden olika i 

Ko, katt, kille, kaka, kula. För att förstå detta krävs att man inser att de talade orden går att dela upp 

i bitar av fonemstorlek. Lundberg och Herrlin (2005:16) beskriver också att ”I det naturliga talet 

kan man alltså inte uttala k-ljudet isolerat, det blir olika i den akustiska vågen beroende på i vilket 

sammanhang det bäddas in.” Författarna anser att barn måste utveckla förmåga att förändra sin 

uppmärksamhet från betydelsen till hur det sägs, hur ett ord byggs upp. Förmågor att urskilja olika 

ljud betraktas som fonologisk medvetenhet, anser Lundberg och Herrlin (2005).  

 

2.2.2 Ordavkodning och flyt i läsning 
 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är det viktigt att identifiera de skrivna ordens betydelse för att 

kunna läsa en text. Författarna beskriver att känna igen alla bokstäverna signalerar inte att man är på 

väg att lära sig att läsa. Ordavkodning betyder att ”man förstått att ord kan delas upp i fonem och att 

fonemen kan ljudas samman till ord”. Inom läsinlärning är detta en viktig princip att förstå, hävdar 

Lundberg och Herrlin (2005:35). De betonar också att bokstavskännedom är ett ganska säkert 

tecken på att läsningen kommer att gå bra. Barns bokstavkunnande underlättar den senare 

ljudningen, ger en ledtråd till hur ett ord låter i början (Lundberg och Herrlin (2005).  
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Lundberg och Herrlin (2005) beskriver att flyt i läsning innebär att man kan arbeta med förståelsen 

av text. För att utveckla förmågan att läsa flytande måste man kunna dela texten i meningsfulla 

enheter, faser och satser. Läsaren måste förstå satsmelodin d.v.s. var man ska pausera och var man 

ska lägga betoningen. Den här förmågan når man inte plötsligt utan man behöver öva för att uppnå 

målet anser Lundberg och Herrlin (2005). 

2.2.3 Läsförståelse och läsintresse 
 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005:15) är ”läsning ett möte mellan läsare och texten, där läsaren 

ofta är aktiv och konstruktiv”. Författarna menar att genom att använda tidigare erfarenheter 

konstruerar läsaren textens innebörd. Författarna hävdar att en förutsättning för barns läsinlärning är 

att läsaren kan genomföra ordavkodning utan ansträngning och tillräckligt snabbt uppfatta och 

utnyttja meningsbyggnaden i textens språk och förstå ordens betydelse. Enligt författarna är bra 

läsare strategiska, d.v.s. kan välja lämpligt lässätt. De betonar också att man måste tidigt börja 

stödja eleverna att läsa mer aktivt. Om barnet inte förstår texten uppmuntras hon att läsa om 

avsnittet. Under läsning kan eleverna använda en bild, slå upp ett okänt ord eller fråga någon. 

 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är motivation en viktig del i läsinlärningen eftersom positiv 

erfarenhet av en läsupplevelse ger ett bra minne för nästa gång. Enligt författarna fungerar inre 

motivation som motor och drivkraft som kommer inifrån individen själv. För att uppmuntra barns 

läsintresse kan man hjälpa barnen att hitta texterna som angår dem. Genom att skapa en atmosfär 

kring läsning kan man motivera barns läsintresse, anser Lundberg och Herrlin (2005). Inom barns 

läs- och skrivinlärning är lärarens insatser mycket betydelsefulla även om eleverna kan inspirera 

och påverka varandra (Lundberg och Herrlin 2005). 

2. 3 Olika metoder för barns läs- och skrivutveckling 
 

Det finns olika metoder för att stödja barns läs- och skrivinlärning. I det här avsnittet beskrivs några 

av de metoderna.   

 

2.3.1 Whole language 
 
Fridolfsson (2015) beskriver att det pedagogiska synsätt som utgår från en helhet, vanligtvis 

betecknas ”top-down” eller ”holism” eller kallas ”Whole language” på amerikansk engelska. Den 
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grundläggande principen inom ”Whole language” är att barn inte ska undervisas i läsning, utan 

genom att läsa texter förstå principen för avkodning på egen hand, anser Fridolfsson (2015). Inom 

metoden betonar man att läsning är en meningsskapande process där förmågan att sammanljuda har 

en stor betydelse. Inom ”Whole language” metoden hävdar man att barn lär sig att läsa naturligt 

som de lär sig att tala. Inom metoden betonar man att texten ska hämtas från elevernas vardagsliv 

som de är bekanta med och barnen lär sig att läsa genom att skriva sin egen text (Fridolfsson 2015). 

Inom metoden uppmuntras eleverna att använda kontextuella ledtrådar för att stärka egen förståelse 

och textens budskap och innehåll t.ex. använda bild.  ”Whole language-” företrädarna anser att 

sådana meningsfulla texter ger eleven lustfyllda läsupplevelser.  

2.3.2 Phonics 
 

”Phonics” eller ”bottom-up”-metoden är motsatsen till ”top-down” eftersom inom ”Phonics-” 

metoden börjar med delarna och sätter därefter samman dem till en helhet, beskriver Fridolfsson 

(2015). Den grundläggande principen inom ”Phonics” är att barn ska förstå det alfabetiska systemet 

och sambandet mellan ljud och bokstav. Inom metoden hävdar man att bra avkodningsförmåga är 

grunden för bra läsinlärning.  Genom att lära sig den alfabetiska principen, d.v.s. koppling mellan 

grafem och fonem kan barnet uppnå avkodningsförmåga automatiskt anser Fridolfsson (2015). 

Inom metoden sker inlärning stegvis och ett moment i taget. Man lägger stor vikt vid barns 

alfabetinlärning och övar upp den fonologiska medvetenheten. När barnet blir säkert på varje 

bokstavsform och ljud då börjar man träna även sammanljudningen.  Taube (2007) menar att genom 

att läsa samma ord många gånger bygger barnet upp en inre ortografisk representation av ordet i 

minnet som medför att läsare kan läsa utan ljudning. Hon menar att man använder sinnesorganen 

för att förmedla information till hjärnan och hjärnan brukar analysera och identifiera bokstäverna, 

orden och meningarna.  En läsare som inte har sådana minnen kan drabbas av svårigheter, (Taube 

2007). 

2.3.3 Bornholmsmodellen 
 

Bornholmsmodellen är en av Sveriges största språkutvecklingsmodeller och har sitt ursprung i ett 

projekt på Bornholm i Danmark under ledning av Ingvar Lundberg. Tillsamman med sin 

medarbetare hade han skapat övningsmaterial för förskolan som han kallade “Språklekar”. 

Lundberg (2007) hävdar att de barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- 

och skrivinlärningen bättre i skolan. Enligt Lundberg (2007) vilar barns goda läsutveckling på fyra 

pelare. Dessa är: språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd och motivation. Lundberg 
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(2007) anser att genom att gå igenom alla steg i Bornholmsmodellen material kan barnen utveckla 

förmågor om läsinlärningen, t.ex. lära sig hur man dela upp ett ord i fonem, förstå att ord inte bara 

har betydelse utan att de också har en ljudmässig form samt att de i stort sett ska knäcka alfabetiska 

koden, som brukar vara det stora hindret för en god fortsatt läsutveckling.  

 

2.3.4 LTG (Läsning På talets grund) 
 

Enligt Taube (2007) presenterade Ulrika Leimar på 1970-talet en metod som kallas Läsning på 

talets grund (LTG). Syftet med metoden var att ”pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en 

läslära utan i stället bygga på barnens eget språk och deras fria personliga skapande” (Taube 

2007:122). Texterna i metoden kan väljas utifrån elevernas gemensamma upplevelser och orden i 

texten kan vara av varierande svårighetsgrad. Läsförståelse har stor betydelse inom metoden och 

eleverna ges möjlighet att lära sig bokstäverna i den ordning de själva önskar anser Taube (2007). 

 

2.4 Styrdokument 
 
Enligt Lgr 11 är språk människors främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

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

och tänker. Syftet med undervisningen är att ge eleverna olika förutsättningar för att stimulera 

intresse för att läsa och skiva. Undervisningen bidrar också till att eleverna ges möjlighet att 

utveckla kunskap om hur man formulerar egna åsikter och tänker i olika slags texter. Enligt Lgr 11 

ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskolan kan använda det svenska språket i 

tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket 2011). 
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3. Metod och material 
 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras studiens metodval. Sedan redogörs för hela 

forskningsprocessen.   

 

3.1 Val av datasamlingsmetod 
 

Enligt Bryman (2015:412) är intervju den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Kvalitativa 

intervjuer ger också möjlighet att låta intervjusvaret röra sig i olika riktningar, som ger kunskap om 

vad intervjupersoner upplever vara relevant och viktigt (Bryman 2015). Därför används i den här 

studien en kvalitativ intervju som metod. Två olika klasslärare från en skola har intervjuats 

individuellt. För att fördjupa frågeställningarna har också observation använts som metod.  

 

Syftet med studien är att fördjupa lärarnas kunskap om barns läs- och skrivinlärning samt deras 

arbetssätt. En semistrukturerad intervju har genomförts där frågorna skapats utifrån studiens syfte. 

Men intervjupersonerna hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.  Samtalet med 

intervjupersonerna har spelats in och transkriberats senare. 

 

Genom observationer får man förstahandsinformation på ett annat sätt än genom enkäter och 

intervjuer, beskriver Håkansson (2014).  Men det finns också många felkällor när observationer 

används som en enda metod i undersökningen anser författaren. Därför kombinerar jag intervju och 

observation som undersökningsmetod. Under observationen använde jag ett observationsschema 

som underlag eftersom Bryman (2015: 266) beskriver att genom schemat ”får man en bild av vad 

som händer under en vanlig lektion och som kan användas som grund för en bedömning av vilken 

undervisningsstil som är den effektivaste”. Fyra lektioner har observerats och längden på varje 

observationstillfälle var 40-60 min. Observationerna ägde rum före intervjuerna som gav mig 

kunskap om undervisningen och bra underlag för intervjuerna. 
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3.2 Urval 
 

Enligt Bryman (2015) är det bra att bekanta sig med den miljö där intervjupersonen arbetar, lever i 

engagerar sig i aktiviteter som intervjupersonen är intresserad av. Medveten om detta har jag 

intervjuat två grundskolelärare på sina arbetsplatser. Jag har intervjuat dessa två lärare eftersom jag 

har skickat mitt ärende till alla grundskolelärare på en skola och dessa två var de enda som svarade 

att de ville delta. Urvalet grundar sig även i studiens mål. Jag har också observerat fyra lektioner 

under undersökningen. En av lärarna var klasslärare som hade naturvetenskaplig bakgrund samt sex 

års erfarenhet som grundskolelärare och den andra var specialpedagog med 25 års erfarenhet som 

förskolelärare plus klasslärare och speciallärare. Två observationer har genomförts hos informant 1 

i årskurs 1 som hade 26 elever och de andra två har genomförts hos informant 2 i årskurs 2. 

 

3.3 Etiska överväganden 
 
Enligt Patel och Davidson (2011) har humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning fyra 

övergripande etikregler, vilka formulerats av Vetenskapsrådet, som också har ansvar för frågor om 

etiska krav på forskning. De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Min undersökning har genomförts med hänsyn till 

dessa. Innan undersökningen skickades ett informationsbrev (bilaga 2) till rektorn, handledare och 

alla grundskolelärare inom skolan.  Där informerades om forskningens syfte. Jag informerade om 

att deltagande i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar.  

Deltagarna har också fått information att det insamlade materialet kommer att analyseras av mig 

och ska behandlas endast för forskningssyfte. Jag informerade om att bandinspelningen och 

observationsschemat skulle komma att raderas när examensarbetet har godkänts.   

3.4 Metod för analys av material 
 

Vid analys av materialet har transkribering använts. Den transkriberade texten och fyra 

observationsscheman har analyserats genom kategoriseringsmetoden, d.v.s. att sortera data i 

kategorier som är det vanligaste sättet att analysera ett kvalitativt material, enligt Tivenius (2015). 

Dessa kategorier har bestämts utifrån undersökningsfrågor och återkommande och enskilda begrepp 

som används av informanterna och förekommer i observationsscheman samt som är relevanta för 

undersökningen. I resultatredogörelsen benämnas informanterna informant 1 och informant 2. 
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Studiens två huvudfrågor används som huvudrubriker som beskrivs genom fyra respektive två 

kategorier. Frågorna är:  

Fråga 1: Vad anser de tillfrågade lärarna är viktiga förutsättningar för barns läs- och skrivinlärning?  

Här använder jag fyra kategorier som är:   

• Fonologisk medvetenhet                                                         

• Lusten och motivationen att vilja läsa. 

• Använder ortografi/estetiska läroprocesser för att stödja barn förståelse. 

• Lärarens pedagogiska kompetens och undervisningsmiljö 

 

  Fråga 2: Vilka arbetssätt eller metoder använder de tillfrågade lärarna för att utveckla barns läs- 

och skrivinlärning? Här använder jag två kategorier.  

• Whole language, Phonics, eller kombination av båda tidigare nämna metoderna 

• Vikten av tidiga insatser. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Enligt Tivenius (2015) måste en studie framträda som giltig och tillförlitlig för att vinna tilltro. Då 

jag varit medveten om detta, har urvalet gjorts utifrån undersökningens syfte. Under 

intervjutillfällena användes intervjufrågor som skapades utifrån studiens frågeställningar och 

skickades till informanterna innan intervjutillfällen. Därigenom fick informanterna möjlighet att 

utgå från sina egna uppfattningar och personliga erfarenheter vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Under intervjutillfällena användes ljudinspelning som sedan transkriberades vilket ger högre 

tillförlighet. För att förstärka studiens reliabilitet gjordes fyra observationstillfällen hos 

informanternas klasser genom att använda observationsschema. Observationerna genomfördes 

mellan intervjutillfällena vilken ger möjlighet att jämföra informanternas uppfattningar och 

praktiska arbetssätt vilket ökar också undersökningens trovärdighet. Studiens tillförlitlighet kan 

också ha påverkats av att endast två lärare besvarade min förfrågan positivt eftersom det kan antas 

att dessa två lärare vore extra intresserade av barns läs- och skrivinlärning. Av studien kan inte 

några generella slutsatser dras utan här ges en reflektion om hur ett par lärare uppfattar 

undersökningsområdet. För att kunna dra generella slutsatser behövde jag intervjua fler lärare på 

olika skolor.  
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4. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet analyseras studiens resultat baserade på det ovan beskrivna materialet.     

 
4.1 Vad anser de tillfrågade lärarna är viktiga 
förutsättningar för barns läs- och skrivinlärning? 
 

Under denna rubrik sammanställer jag lärarnas uppfattningar om barns läs- och skrivinlärning 

genom att använda nedanstående fyra kategorier: Elevens fonologiska medvetenhet, Elevens 

motivation att läsa, Lärarens användande av ortografi/estetiska lärprocesser samt Lärarens 

pedagogiska kompetens: 

4.1.1 Fonologisk medvetenhet  
 

Enligt det insamlade materialet är fonologisk medvetenhet hos barn viktig för läs- och 

skrivinlärning. Informant 1 anser att om barnen har brister i fonologisk medvetenhet hamnar de 

flesta av dem i läs- och skrivsvårigheter. Hon anser också att redan från förskolan kan barnen ges 

språkstimulans genom att leka med ljud. Hon beskriver att tidiga insatser kan stödja barns läs- och 

skrivinlärning. Om klasslärare uppfattar att barnen har svårt att knäcka läskoden är det viktigt att 

kartlägga problemet.  

 

Jag tycker att barns fonologiska medvetenhet är en grund för språkstimulans. Därför är det viktigt 
att man i förskoleklass och skolan jobbar med mycket språkstimulans genom att leka med ljud. 
Till exempel hur låter ljuden låter de samma, låter de ”s” eller ”f” i början låter de långa eller 
kort. Så den fonologiska medvetenheten hos barnen är viktig. (Informant 1) 
 

När jag börjar ta en elev som klasslärarna säger att den har eleven kan inte knäcka läskoden då börjar 
jag med lyssna och se om de är fonologisk medvetna genom att använda Ingvar Lundbergs 
”läsutvecklingsschema” för att titta var har de bristerna. Till exempel har brister i att inte kunna sätta 
ihop ljud att sol är ”s-o-l eller hur de låter i början. (Informant 1) 
 
De som har svårt att knäcka läskoden har ju också svårt att godogöra sig annat som lära sig på egen 
hand. Om jag kan läsa korta små ord och sen skriva på egenhand så kan man ju snart på egen hand ljuda 
upp andra ord. (Informant 2) 
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4.1.2 Lusten och motivationen att vilja läsa 
 

Båda informanterna tycker att för att utveckla barns språk är det viktigt att motivera barns vilja att 

läsa. Informant 1 påpekar flera gånger vikten av att fokusera inte på bara en metod så att barnen 

tappar sitt intresse att läsa. För att motivera barns läsinlärning anser informant 2 att man behöver 

lyfta fram det svaga barnets starka sidor så att han eller hon ska kunna förstå sin egen förmåga och 

få intresse att vilja läsa.   

  
Så kollar jag av den fonologiska medvetenheten och ser till att de har alla bokstäver. Så det där som 

påverkar. Om de inte har det då blir det svårt. Sedan lusten och motivationen att vilja läsa att förstå att 

det kan vara bra. (Informant 1) 

 
Jag föreslår mer dramatisering av texter. Att röra sig, att läsa att färga språket. Läsa med inlevelse 
tycker jag jätteviktigt.  Det kan jag föreslå andra. Mer med drama, jobba mer med spela upp sagor för 
varandra, mer estetiska läroprocesser. (Informant 2) 

 

4.1.3 Använder ortografi/estetiska lärprocesser för att stödja barns 

förståelse  
 

Informant 1 tycker om att visualisera sina texter genom att använda bild. Informant 2 använder alla 

sinnen inom undervisningen eftersom hon tycker att alla sinnen ska vara med för att grunda ett 

barns läsintresse.   

 

 
När de lägger så mycket energi på att bara läsa fonologin och läsa fonemen och bara ljuda sig fram så 
går det inte. Då tappar de förståelsen utan då är det som heter kunna läsa ortografiskt att kunna se 
orden så att det finns de delarna. (Informant 1) 
 
Jag tror att det är jätte… jätteviktigt att jobba med alla sinnen för att få med sig allting. Bara för man 
läser så får man inte hoppa över bilder bara för man skriver så får man inte hoppa över ljud att lyssna. 
Alla sinnen måste vara med för att grunda barns läsinlärningsförmåga. (Informant 2) 
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4.1.4 Lärarens pedagogiska kompetens och klassrumsmiljön  
 

Inom barns läs- och skrivinlärningprocess är lärarnas kompetens viktig anser båda informanterna. 

För att undervisa barnen måste lärare utveckla sina förmågor och uppdatera sig genom att samverka 

med alla andra inom skolan. Informant 1 föreslår att observera andra kollegers undervisning och 

undersöka allting som finns där, t. ex hur klassmiljön ser ut, vilka arbetssätt läraren använder m.m. 

Hela arbetslagen arbetar tillsammans för att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter  fick jag veta 

under intervjutillfällena. Genom sådana sätt kan lärarna utvärdera varandras arbete och utveckla sin 

egen kunskap anser informanterna.  

  

 
Det känner jag som det är någonting som jag skulle tycka är viktigt att vara i en klass. Att det ska vara 
inbjudande böcker, att man använder böcker från biblioteket. (Informant 1) 
 
Jag har dig, jag ser dig vad du gör och försöker att förstå vad du gör.(informant 2) 
 
Det finns många förskolelärare som är väldigt duktiga på språkstimulans fonologin och så också att så 
tidigt som möjligt kartlägga eleverna för att se, hur de kopplar bokstav med ljud och kan de och sen 
också ta med sig skrivandet mycket tidigare. De får se hela ord, hur man skriver och vikten av att träna 
sig till att skriva just hur bokstäverna formar och mellan rum. (informant 1)  

4.2 Vilka arbetssätt eller metoder använder de 

tillfrågade lärarna för att utveckla barns läs- och 

skrivinlärning? 

4.2.1 Whole language, Phonics eller kombination av dessa metoder 
 

Enligt informant 1 finns det ”Whole language” när man tittar på hela ord eller ”Phonics” när man 

tittar på delar av orden vid ljudningen. Personligen tycker hon att båda metoderna fungerar bra för 

barns läs- och skrivinlärning.  

 
Så liksom de två och man kan titta på många läseböcker som kanske har bara helord eller de här delarna 
av orden eller ljudningen sedan finns det läseböckerna som har båda metoderna och där personligen 
tycker jag.(Informant 1) 
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Enligt informant 2 finns det många metoder. Men hon kan inte precisera vilka eller vilken metod 

hon använder men jag observerade att hon fokuserar mest på skrivande t.ex. att skriva en saga 

genom att använda en bild. Hon beskriver så här: 

 
När jag gick på lärarprogrammet så hade jag naturvetenskaplig inriktning och tycker inte vi fick 
jättemycket i läs-och skrivinlärning egentligen. (Informant 2)  

 

Hon beskriver också att hon plockar många bitar från olika metoder.  
Jag tar många bitar som jag tycker fungerar bra. Men i förskoleklassen använder vi 
Bornholmsmodellen. Det finns många olika modeller, läsa sig till skrivandet, skiva sig till läsning. 
Bornholm gör vi ju hela tiden.(Informant 2) 
 

Under observationen märkte jag att informanterna använder olika metoder där de båda fokuserar 

läsa och skriva. Skillnaden är bara att den ena går från läsning till skrivning, den andra går från 

skrivning till läsning. Enligt informanterna är båda metoderna bra. Men informant 2 beskriver att 

det är bra att ha alla sidor av olika metoder inom undervisningen. 

 

Vid frågan om vilka arbetssätt som är de bästa, svarar informant 1 att hon använder olika metoder. 

Men hon tycker att arbetssätten måste utgå från barnens läs- och skrivförmågor eftersom alla är 

olika. Observationer visar att informant 1 arbetar mycket om skrivandet med sina elever. Hon anser 

att det är lättare för barn att läsa medan skrivandet kan vara svårare. Barnet kan ha svårigheter med 

skrivandet och också när de tänker på stavningen i början. Hon beskriver att när hon började som 

lärare så var det huvudsaken att ge barnen skrivglädje, så de kunde skriva säger informant 1. 

Nuförtiden går inte hon in och petar i den fria texten och drar streck. Men däremot arbetar lärarna 

mer med struktureringen. De arbetar med svåra ord och skriver meningar inte bara för lära sig ett 

ord, utan att orden ska ha ett sammanhang.  
 
 

Genom att använda båda. Utifrån elevernas svårigheter som i mitt fall utifrån eleverna ser jag var 
svårigheterna ligger och var ska jag börja. (Informant 1) 
 
Om du lär dig fel, om det liksom blir automatiserat ett ord som ska felstavas blir det mycket svårare att 
lära om sen. (Informant 1) 
 
Jag hela tiden använt mig av båda metoderna och när jag läste också lite extra svenska i barns tidiga 
skrivutveckling och då har jag upptäckt att det kan vara bra. Nu på senare tid ger jag mycket tid och 
mer fokus på läsningen och så skrivningen kan komma sen. (Informant 1) 
 

 
Då kompletterar jag med andra metoder. Saknas det ena så fyller jag på med andra. (Informant 2) 
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Jag plockar in skrivandet också och då märker ju också att de här går hand i hand så märker jag att det 
gynnar i eleverna och deras läs- och skrivutveckling. (Informant 2) 

 

4.2.2 Vikten av tidiga insatser  
 

Informant 1 tycker att tidiga insatser ökar barns möjlighet att lära sig läsa och skriva. Hon tror att 

insatsen kan genomföras redan i årskurs 1 efter att man har kartlagt fonologiska medvetenheten. 

Man låter dem som inte är fonologiskt medvetna få lite extra uppgifter. Hon betonar att som lärare 

är det viktigt att kartlägga barns fonologiska medvetenhet.  

 

Genom observation märkte jag att informant 1 arbetar med ett barn i årskurs 1 som inte har knäckt 

läskoden. Där fokuserar läraren mer på ljudningen. 
 
Eftersom det finns elever som har fastnat i ljudandet som de kommer liksom inte vidare.  Så när jag får 
en sådan elev försöker att ta reda på hur ska jag jobba med den här eleven. (Informant 1) 

 
Jag gör en kartläggning och analys, en test för att se. (Informant 1) 

 

 
Utifrån elevernas svårigheter ser lärarna var problemen ligger och var man ska börja jobba. För att 

stödja barns läs- och skrivinlärningsförmåga arbetar hela arbetslagen tillsammans. Om klassläraren 

känner att barnet har svårighet med läsning eller skrivning brukar hon prata med andra lärarna eller 

specialpedagogen och följa deras förslag beskriver informanterna inom intervjuerna. 

4.3 Sammanfattning av observationer 
 
Under observationstillfällen använde jag mig observationsschema som underlag. Genom detta 

observerade jag vilka metoder lärarna använde i praktiken, hur lärarna arbetar, vilka konkreta 

tecken i undervisningen visade hur lärare använde metoder, hur eleverna responderade samt hur 

metoder påverkade barns läs- och skrivinlärning i praktiken. Jag observerade båda informanternas 

klasser. Jag fick möjlighet att genomföra observationer mellan respektive intervjutillfällen. Längden 

för observationstillfällena i informant 1:s klass var ungefär 40 minuter och för dem informant 2:s 

klass ungefär 60 minuter.  

 

Under observationen märkte jag att informant 2 använde inte bara olika metoder utan använde olika 

estetiska lärprocesser inom undervisningen, t .ex. drama, musik, bild. Vid observationstillfällena 
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hos informant 1 märkte jag att hon planerade sin undervisning genom att använda olika delar av 

olika metoder men hon fokuserade mest på ljudningen. Under observation hos informant 1:s klass 

märkte jag att hon använde Ingvar Lundbergs läsutvecklingsschema för att kartlägga barnets 

lässvårigheter.    Informanterna blandade olika metoder eftersom enligt dem en metod inte fungerar 

för alla. Först försöker lärarna hitta barnets svårigheter sedan försöker lärarna hitta olika vägar 

genom att använda olika metoder. Under observationen märkte jag att alla barnen inte har samma 

svårigheter. Till exempel, behöver någon kunna bokstäverna, någon behöver fokusera på 

skrivinlärningen.  Genom observationen märkte jag att lärarna uppmuntrade barnen att läsa. 

Informanterna uttalade orden tydligt för barnen. För barnen som har lässvårigheter brukar lärarna 

skriva om texten så att de kan förstå. Informanterna använde olika nivågraderad text avsedd för 

elevernas kunskapsnivå. Eleverna gavs möjlighet att dela egen förståelse med varandra. 

Klassrumsmiljön spelade en stor roll i undervisningen. Båda lärarna försökte fånga barns intresse på 

något sätt, t.ex. använda populära spel som ”häng gubbe” i undervisningen eller genom att leka 

språklekar med barnen. Informant 1 tillät barnet skriva på tavlan t.ex. ”gris” och bad sedan barnet ta 

bort ”g” från ordet och frågade vilket ord de fick? Då svarade barnet ”ris”. Barn som har brist på 

skrivintresse fick använda dator eftersom det inte känns så tråkigt då. Båda lärarna uppmuntrade 

barnen på olika sätt. Genom observationen märkte jag också att informanterna läste högt för 

eleverna och under högläsning använde olika lässtrategier.  
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion  
 

Studiens syfte var att ta reda på några lärares uppfattningar och arbetssätt angående barns tidiga läs- 

och skrivinlärning. Där valde jag kvalitativ metod som blev ett bra val av redskap i mitt arbete 

eftersom genom att använda metoden fick jag kunskap om hur intervjupersonen tänker och 

resonerar kring en fråga. Om jag valt en kvantitativ metod t.ex. enkätundersökning då hade jag 

kanske inte kunnat fördjupa studiens frågeställningar. För att stärka undersökningens reliabilitet 

används också observation som metod som ger mig möjlighet att fördjupa studiens frågeställningar 

och få en djupare förståelse och kunskap i undersökningen. Observationerna ger också möjlighet att 

jämföra mellan lärarnas uppfattningar och arbetssätt eftersom observationerna genomfördes i 

anslutning till intervjuerna, vilket bidrar till en högre tillförlitlighet till studiens resultat. Studiens 

intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser vilket hjälpte till att diskussionerna blev 

livliga och informanterna kände sig avstressade samt villiga att dela med sig av sina erfarenheter. 

Under intervjun ansåg informanterna att frågeställningarna var bra konstruerade och lätta att förstå 

men efterhand i undersökningen inser jag att det saknas frågor som jag inte har tänkt på innan 

undersökningen, t.ex. hur arbetar lärarna med barn som har svenska som andraspråk? Eller 

använder de samma metoder för nyanlända barn? Undersökningen skulle kanske ha blivit 

annorlunda om jag använt dessa frågor samt kunnat genomföra intervjuer på flera skolor. 

Inspelningen av intervjuerna hjälpte mig att lyssna samtalet flera gånger för att skriva rent 

informanternas uppfattningar. Nackdelar med transkriberingsprocessen var att den var tidskrävande 

men gav mycket information för undersökningen. 

5.2 Resultatdiskussion  
 
Resultaten visar att lärarna anser att fonologisk medvetenhet, lust och motivation att vilja läsa, och 

barns intresse är grunden till barns läs- och skrivförmågor vilket stämmer väl överens med vad 

Taube (2007), Frost (2002) och Lundgren (2003) har beskrivit. Genom fonologisk medvetenhet 

menar lärarna att barns uppmärksamhet på språkets ljudmässiga uppbyggnad, förståelse av den 

alfabetiska principen och förmågan att kunna höra de skillnaderna har avgörande betydelse för 

läsinlärningen (Lundberg 2007). Barns uppmärksamhet på skrivna ord i omgivningen är ett viktigt 

steg på väg mot läsning hävdar (Fast 2008). Lärarna tycker också att för att utveckla barns läs- och 
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skrivinlärning är det viktigt att använda barns tidiga erfarenheter och intresse som Fast (2008:38) 

har beskrivit: “läsandet behöver inte heller vara förknippat med böcker utan kan ske i andra 

sammanhang där symboler, bilder och texter förekommer, till exempel på annonspelare, husväggar, 

tv och datorskärmen”. Lärarna anser också att klassrumsmiljön spelar en stor roll under barns tidiga 

läs-och skrivinlärning. Enligt lärarna stimulerar en rik tillgång på böcker i olika genrer och 

svårighetsgrader och olika sorters material barnets skriv- och läsinlärning. Fridolfsson (2015) anser 

att skolan kan uppmuntra elever i läs- inlärningprocessen genom att ge en god inlärningsmiljö.  

Enligt lärarna är det också viktigt att motivera barns läsintresse genom att förstå barns 

kunskapsnivå. Då är det möjligt att hitta olika vägar för att hjälpa barn att utvecklas. För detta är 

lärares kompetens viktig. Enligt Fridolfsson (2015) är lärarens förmåga också avgörande för hur 

läs- och skrivförmågan ska komma att utvecklas för barn. Resultaten visar att läsförståelse är 

avgörande under barns läs- och skrivinlärningsprocess. Enligt Taube (2007) fungerar lärare som 

förevisande modeller för hur man prövar att själva använda läsförståelsestrategier med sin lärares 

stöd.  

 

Resultaten visar också att lärarna använder olika modeller, exempelvis ”Whole language”, 

”Phonics” och kombinerad metod. Vilken metod som fungerar bäst för barns läs- och skrivinlärning 

anser lärarna beror på barns individuella läs- och skrivinlärningsförmåga, eftersom alla barn är 

olika.  Enligt Fridolfsson (2015)  är det svårt för lärare att avgöra vilken metod som ska väljas för 

undervisningen men som lärare är det viktigt att komma ihåg att barn är olika och har olika 

förutsättningar för att utveckla läs-och skrivinlärning. Resultaten visar också att lärarna använder 

olika metoder för att hjälpa barn att utveckla sin läs- och skrivinlärning och utgångpunkten för 

metoden är barns individuella inlärningsnivå, eftersom det enligt lärarna förmodligen inte finns 

något undervisningssätt som är bra för alla barn (se Fridolfsson 2015). För att hjälpa barn att inte 

utveckla läs- och skrivinlärningssvårigheter anser lärarna att tidiga insatser är viktiga. Genom att 

kartlägga nybörjarläsare kan läraren förstå vari svårigheterna ligger och var ska man börja hjälpa 

barnet som Fridolfsson (2015) och Taube (2007)  också har konstaterat. 

 

Syftet med studien var ta reda på några lärares uppfattning och arbetssätt angående barns läs-och 

skrivinlärning. Genom undersökningen kommer jag fram till att under barns tidiga läs- och 

skrivinlärning är fonologisk medvetenhet, lusten och motivation att vilja läsa, och barns intresse 

grundläggande. För att utveckla dessa förmågor använder lärarna olika metoder och utgångpunkten 

är individens olika förutsättningar och behov. För att förstå detta behöver lärarna ha en viss 

lärarkompetens.  Som lärare är det viktigt att se barnets styrkor samt minst lika viktig att urskilja 
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vad i utvecklingen som brister. För att hjälpa barn att utveckla sina läs- och skrivinlärningsförmågor 

måste lärarna vara förtrogna med flera läsinlärningsmetoder och kunna använda dessa parallellt. 

Efterhand i undersökningen har jag kommit fram till att lärarens insatser inom barns läs- och 

skrivinlärning är avgörande. Det är viktigt att tidigt kartlägga barns svårigheter redan från 

förskoleklassen och genom detta kan lärarna undvika att barn hamnar i lässvårigheter. Tidiga 

insatser är också viktiga. För att främja barns läs- och skrivinlärning är det viktig att hela 

arbetslagen arbetar tillsammans. Skolverket (2016) hänvisar också till att viktiga faktorer för en 

framgångsrik skola kan vara: öppet klassrum där läraren släpper in kolleger for återkoppling, 

lärarna lär av varandra och skolledare som har förmåga att utveckla det pedagogiska arbetet. Genom 

min undersökning förstår jag att det inte finns några särskilda metoder som kan hjälpa alla barn att 

utveckla läs-och skrivinlärningprocess eftersom arbetssätten måste börja från barns olika 

förutsättningar och behov som Lundberg och Herrlin (2005) beskriver i sin bok. 
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6. Fortsätt forskning  
 

Genom denna undersökning försökte jag hitta några lärares uppfattningar och arbetssätt angående 

barns läs- och skrivinlärning. I framtiden skulle jag kunna upprepa samma undersökning fast på 

flera skolor och lägga fokus på hur lärarna arbetar med läs-och skivinläraningar med nyanlända och 

flerspråkiga barn. Jag vill genomföra studien eftersom nuförtiden är det en viktig fråga hur lärarna 

kan arbeta med nyanlända barn. Det är troligt att lärarna behöver stärka sin kompetens inom detta 

område. 
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Bilaga1 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Vilka faktorer i din undervisning anser du påverkar barns läs- och skrivkunnighet? 

2. Vilka olika metoder finns för att utveckla barns läs- och skrivinlärning? 

3. Vilken eller vilka metoder använder du för att utveckla barns läs-och skrivinlärning? 

4. Varför valde du sådan metod eller sådana metoder? 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar finns, enligt dig, med din valda metod/dina valda 

metoder? 

6. Hur stödjer metoden/ eller metoderna barns läs- och skrivinlärning tycker du? 

7. Hur kompletterar du de svagheter du anser finns i metoden/metoderna? 

8. Någon övrig information som du tror kan vara intressant för min studie? 
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Bilaga 2 
Datum: 
Klass: 
Antal elever 
Observationens längd: 
Lärare: 
Händelse  Tillfälle 1 

Tid: 
Tillfälle 2 
Tid: 

Tillfälle 3 
Tid: 

Tillfälle 4 
Tid: 

Vilka eller vilken 
metod/metoder 
använder läraren? 

    

Hur ger läraren 
instruktioner? 

    

Vilka konkreta 
tecken i 
undervisningen 
visar hur lärare 
använder metoder 
eller metoden? 

    

Hur responderar 
eleverna? 

    

Hur påverkar 
metod/metoder 
barns läs- och 
skrivinlärning i 
praktiken? Vilka 
konkreta tecken.  
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Annat:     
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev till grundskolelärare i åk F–3  
 

Intervju och observationsundersökning om elevers tidiga läs- och skrivinlärning 

 
Mitt namn är Tania Imam och är lärarstudent med inriktning mot lärarprogrammet f-3 vid 

Mälardalen högskola. Just nu håller jag på att skriva ett examensarbete som handlar om hur lärarna 

arbetar i sin undervisning i de tidiga skolåren för att stödja barns läs- och skrivinlärning. Jag har 

valt detta område eftersom barns förmåga att läsa och skriva är grund för allt lärande i dagens 

skolväsende. 

 
Jag skulle vara tacksam om du kunde ge mig möjligheter att ta del av dina erfarenheter gällande 

barns läs- och skrivinlärning genom att intervjua dig och observera några av dina 

undervisningstillfällen. Jag behöver intervjua minst två grundskolelärare och observera minst fyra 

undervisningstillfällen. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter och samtalet kommer att spelas in på 

mobilen. Vid observationstillfällena kommer jag att använda ett observationsschema. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

 

Det insamlade materialet kommer bara att analyseras av mig och användas endast i 

utbildningssyfte. Bandinspelningen och observationsschemat kommer att raderas när 

examensarbetet har godkänts. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Kontakta mig gärna om du har frågor angående intervju eller klassobservation.  

 

Tania Imam    Handledare 

E-post-tim14001@student.mdh.se  Birgitta Norberg Brorsson 

Mob. 0735775485   E-post- birgitta.brorsson@mdh.se 

    Mob. 073 046 25 00 


