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Studiens syfte var att ta reda på hur fyra lärare arbetar med läs- och skrivinlärning 

med de elever som behöver längre tid på sig att erövra läs- och skrivkoden. Med i stu-

dien finns också hur skolan som organisation hjälper och stöttar dessa elever. Studien 

är av en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer med lärarna har varit grunden till 

arbetet. Resultatet visar att lärarna anser att bokstavsinlärningen är den viktigaste 

delen för eleverna att kunna då den är grunden för vidare läs- och skrivutveckling. 

Slutsatsen är att alla lärare använder sig av olika metoder i sin pedagogiska verksam-

het vilket visar att utbudet är stort när det gäller att kunna skapa sin egen undervis-

ningsmodell. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har märkt att det finns någon eller några elever i varje år 1 som har en senare ut-

veckling av läs- och skrivinlärning än andra elever i klassen. Efter att ha talat med 

några lärare väcktes nyfikenheten att få veta hur man arbetar i klassrummet med de 

eleverna som är lite svagare i sin läs- och skrivinlärning.  Jag inser att min kunskap 

inom området inte är tillräcklig och att mina metoder angående läs- och skrivinlär-

ning behövde förstärkas. Då alla elever är unika i sin läs- och skrivutveckling är det 

ännu viktigare att kunna individualisera undervisningen och se till varje elevs behov. 

Det vore intressant att få undersöka hur lärarna arbetar i klassrummet med läs- och 

skrivinlärning för de elever som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden under 

andra terminen i år 1 samt vad skolan som organisation har för plan för att kunna 

stötta dessa elever. Att leda en inkluderande verksamhet är inte alltid det enklaste 

men jag har märkt att det underlättar för eleverna och ger oftast ett positivt resultat i 

slutändan.  

     Alla lärare har olika sätt att arbeta på utifrån vad man lärt sig i sin utbildning och 

utifrån hur erfarenheten har format synen på vad som fungerar.  Det krävs naturligt-

vis erfarenhet för att kunna hjälpa elever med läs- och skrivinlärning på ett effektivt 

sätt samtidigt som jag tror att det är viktigt att hitta en väg som jag själv tror på.  Jag 

har märkt att det finns många olika vägar att välja mellan och hur vet då jag som 

snart nyutexaminerad lärare vilket håll jag ska gå åt? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur fyra lärare, som verkar i fyra olika 

skolor, arbetar med läs- och skrivutveckling i år 1 med de elever som behöver längre 

tid på sig att erövra läs- och skrivkoden. Jag vill undersöka hur lärarna arbetar i 

klassrummen och om det finns någon skillnad i arbetssätten mellan skolorna samt 

hur skolan hjälper och stöttar de elever som inte har erövrat läs- och skrivkoden i 

början av andra terminen i år 1. 
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1.3 Forskningsfrågor 

För att uppnå mitt syfte söker jag svar med hjälp av följande forskningsfrågor: 

1. Hur arbetar lärarna idag med läs- och skrivinlärning för de elever som behöver 

längre tid på sig att erövra läs- och skrivkoden? 

2. Vad är skolornas strategi, enligt lärarna, för de elever som behöver längre tid 

på sig att erövra läs- och skrivkoden? 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen har disponerats i sex olika kapitel. I det första kapitlet beskriver jag mitt 

ämne och varför jag valt det här intresseområdet. I det andra kapitlet behandlas rele-

vant litteratur och styrdokument som berör forskningsfrågorna. Jag beskriver sko-

lans roll gällande läs- och skrivinlärning och utveckling samt vad övrig litteratur sä-

ger om läs- och skrivinlärning utifrån de olika metoderna som används i skolan. Det 

tredje kapitlet beskriver metoden, det vill säga hur jag gått tillväga i studien. I det 

fjärde kapitlet behandlar jag resultatet av studien. Det femte kapitlet består av analys 

och diskussion. Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet, sammanfattar jag min studie och 

tankarna kring den. 

     Vidare vill jag nämna att jag i min studie kommer att använda mig av uttrycket 

erövra koden och inte knäcka koden då jag anser att det först nämnda uttrycket låter 

mer professionellt. 
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.1 Styrdokument 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lpo 94, (Utbildningsdepartementet 1994) står det tydligt att all undervisning ska 

vara elevanpassad vilket handlar om att varje elev ska få den hjälp som behövs utifrån 

sitt behov. Hur arbetar man då med dem som är långsammare och inte lyckats erövra 

läs- och skrivkoden under första terminen i år 1 och där man hos eleven ser behovet 

av extra hjälp. Eftersom varje elev når sina utsatta mål på olika sätt är därför bra om 

lärarna är flexibla i sina arbetsmetoder. Skolan som helhet måste enligt Lpo94 ta sitt 

ansvar vad gäller individualiserad och anpassad undervisning då det är viktigt för 

varje elev att känna att utvecklingen går framåt. Vad gäller den motiverande delen av 

lärandeprocessen för eleven nämner Lpo94 bland annat att skolan ska sträva efter att 

varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

• utvecklar sitt eget sätt att lära, 

• utvecklar tillit till sin egen förmåga, (Lpo94) 

Då målet för läs- och skrivutveckling i grundskolan innebär att eleven ”…behärskar 

det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift,…” visar man att skolan har ett stort ansvar att det läggs en bra grund. 

     Läraren har även egna riktlinjer att följa i Lpo94. Det handlar om att ”…utgå från 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” men inte 

minst att ”…stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan…". 

 

2.2 Beskrivning av läs- och skrivutveckling 

2.2.1 Läsutvecklingen 

Vägen fram till en god läsförmåga består av många steg och i det här avsnittet kom-

mer jag att behandla de mest betydelsefulla av dem. Ingvar Lundberg och Katarina 

Herrlin (2006:11—18) har kartlagt de fem viktigaste stegen som beskriver början av 

en elevs läsutveckling. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läs-

ningen, läsförståelse och läsintresse. 
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     Med den fonologiska medvetenheten menar Lundberg och Herrlin (2006:11–12, 

25–27) att elever lär sig urskilja ljud och blir medvetna om ljuden för att sedan kunna 

bilda ord. Det här är en viktig del i utvecklingen där det krävs mycket koncentration 

eftersom man måste ”…ha förmåga att skifta sin uppmärksamhet från betydelsen, 

innehållet i det som sägs, till hur det sägs, hur det låter, vilka ljud som bygger upp ett 

ord.” (Lundberg & Herrlin 2006, s. 11). För att stimulera eleven finns en rad olika 

övningar att utföra i grupp men också individuellt. Olika slags rim som ramsor och 

egna påhittade nonsensrim kan vara exempel på vad som kan lägga grunden för den 

fonologiska medvetenheten. Att arbeta med stavelser tydliggör hur ordet är uppbyggt. 

När eleverna har kommit en bit på väg i den här fasen är det dags att gå vidare med 

att identifiera olika ljud. Exempelvis låta eleverna få lyssna efter vilken bokstav den-

nes namn börjar på och om det ljudet finns i något annat ord. Allt eftersom kommer 

eleven på hur ord bildas och det är det här som många kallar att den är på väg att 

knäcka koden. Eleven blir samtidigt medveten om hur alfabetet används.  Det här 

steget bör vara befäst hos eleven innan det är dags att gå vidare till nästa steg som är 

ordavkodning. Caroline Liberg (1993:19–20) menar att det är en beskrivning av ett 

grammatiskt sätt att lära eleverna att läsa på vilket bygger på ljudteknik. 

     Ordavkodning handlar om att känna igen ord som om de vore bilder, så kallade 

ordbilder, vilket de flesta eleverna enligt Lundberg och Herrlin (2006:35–37) lär sig. 

De vanligaste orden som eleverna känner igen som ordbilder är exempelvis sitt eget 

namn och kända varumärken. Den här typen av läsande kallas av Liberg (1993:38) 

för situationsläsande. Automatiseringen börjar i det här stadiet enligt Lundberg och 

Herrling (2006:13, 38) då samma ord återkommer vid läsningen som till exempel 

hon, han samt och vilket gör att eleven inte behöver ljuda ordet varje gång utan bara 

kan läsa ordet för att det känns igen. Att veta textens betydelse underlättar för att au-

tomatisera ordavkodningen och ju mer automatiserad läsningen blir desto mer kan 

eleven fokusera på betydelsen i texten. Den här fasen är viktig i läsprocessen enligt 

Carsten Elbro (2006:27) eftersom eleven då lär sig identifiera orden, vilket är grund-

läggande för läsförståelsen. 

     Att få ett flyt i läsningen är det tredje steget som Lundberg & Herrlin (2006:47) tar 

upp. Om eleven läser i stort sett felfritt och i en snabb takt går det att ”…arbeta med 

förståelsen av en text på ett djupare plan.” (Lundberg & Herrlin 2006, s. 14). I detta 

skede i utvecklingen blir textens innehåll det primära. Vid högläsning behöver man 
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emellertid behärska betoning och satsmelodi (prosodi), det vill säga eleven ska veta 

när pauser och betoningar ska infinna sig på ett automatiserat sätt. 

     Läsförståelse handlar om att kunna gå utanför texten och kunna läsa mellan ra-

derna (Lundberg & Herrlin 2006:57, 60). Läsaren ska kunna förstå budskapet i tex-

ten så pass mycket att en inre process skapas och man känner en delaktighet och kan 

föreställa sig den världen samt reflektera och vara kritisk mot det som har lästs. Li-

berg (1993:44) beskriver att eleverna i det här stadiet nu kan läsa en och samma text 

för olika syften. De kan skumläsa en text eller söka information. Eleven ska enligt 

Lundberg och Herrlin (2006:53, 57–58) uppfatta den röda tråden i texten och kunna 

samtala kring den. Dessutom ska eleven kunna följa en instruktion, som t ex recept 

utan problem. För att utveckla en god läsförståelse är det bra att eleverna så tidigt 

som möjligt lär sig att använda sig av lexikon och ordlistor just för att utöka sitt ord-

förråd och ordens betydelser. Att samtala om synonymer är också ett sätt att lära sig 

nya ord. 

     Läsintresse är det femte steget som beskrivs men det handlar inte om själva läs-

processen i sig utan mer om hur viktig läskulturen är. Lundberg och Herrlin 

(2006:63–64) betonar hur betydelsefullt det är för eleverna att redan i tidig ålder få 

vara med om högläsning just för att ordförrådet utvecklas. Elever som växer upp med 

högläsning får en positiv bild av textens värld och blir ofta motiverade till att vilja läsa 

själva. Den spontana läsningen är ett tecken på att det är roligt med böcker. 

 

2.2.2 Skrivutvecklingen 

Skrivutvecklingen går hand i hand med läsutvecklingen menar Lundberg och Herrlin 

(2006:73) och även den följer olika moment i processen. Dessa moment är fonologisk 

medvetenhet, stavning, syntax, sammanhängande och begripliga texter och skrivin-

tresse. Liberg (1993:149) menar också att läsning gynnar skrivning och vice versa. 

För att eleverna ska upptäcka skriftspråket anser Bente Eriksen Hagtvet (1994:106–

107) att de vuxna ska se till att eleverna ser texten när man läser för dem. Det är vik-

tigt att eleverna redan från början ser läs- och skrivriktningen, ordbilder osv.  

     Oftast kan eleverna enligt Lundberg och Herrlin (2006:73–74) skriva sina egna 

namn men för den saken skull kan de inte alltid urskilja de olika fonemen i ordet. Vid 

det här laget börjar eleverna känna igen de olika bokstäverna och blir sugna på att 

prova att skriva dem. En betydelsefull aspekt att nämna är att innan den fonologiska 
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medvetenheten kommer ägnar sig elever oftast mycket åt låtsasskrivning. Detta inne-

bär enligt Hagtvet (1994:117) att man använder sig av skriftspråket utan att egentli-

gen behärska det. Detta kan förklaras som en upptäcktsresa för att hitta de riktiga 

bokstäverna och ordbilderna. Genom att ha skriftinbjudande material framme menar 

Hagtvet (1994:110–111) att eleverna lättare kan använda sig av text i sina lekar. En 

sådan miljö stimulerar elevernas intresse till att vilja använda sig av skriftspråket. 

     När eleverna har kommit till det stadium att de ska försöka analysera vilka ljud 

som hörs i ordet, skrivtecknens invarians (Liberg 1993:63), uppstår det nya utma-

ningar. Vissa konsonanter kan enligt Lundberg och Herrlin (2006:74–75) vara svåra 

för eleverna att urskilja när de ska skriva ned det uttalade ordet. Den mest komplice-

rade bokstavskombinationen är där flera konsonanter står efter varandra i ett ord. En 

annan kombination är då när de så kallade tonlösa konsonanterna finns med som t ex 

p, t och k. Dessa fonem förväxlas väldigt lätt med närliggande som exempelvis att p 

blir b. 

     Nästa utmaning, när eleverna har kommit så här långt, blir att träna på dubbel-

teckningar, bi-unikhet, i ord som ck, ll, tt och så vidare (Lundberg & Herrlin 

2006:75–76). Att göra fel därvidlag är vanligt långt upp i åldrarna och därför behöver 

lärare oftast gå igenom de regler som finns vad gäller dubbelteckning med mera. Li-

berg framhåller (1993:65) att det här är ett stort steg att erövra i skrivutvecklingen. I 

det här stadiet ska eleven både veta i vilken ordning bokstäverna ska befinna sig i 

samt hur uttalet blir om det är en eller två konsonanter i ordet. 

     Ett problem som kan uppstå om eleven lyssnar för mycket på det uttalade ordet 

blir enligt Lundberg och Herrling (2006:76–77) att vissa stavningar kan bli felaktiga. 

Det viktiga här är att man utgår från ordstammen så att inte ordet lågt blir låkt då 

stammen på ordet är låg.  Särskrivning är ett annat vanligt problem som följer med 

upp i åldrarna. Exempel på det kan vara sjuk sköterska i stället för sjuksköterska. För 

att bättra på skriften är det bra att läsa böcker då eleven därigenom utvecklar en bätt-

re förståelse för språkets uppbyggnad samt helhet. 
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2.3 Metoder för läs- och skrivinlärning 

2.3.1 Kiwimetoden 

Kiwimetoden kommer från Nya Zeeland och där står den för ”hela språkets metod” 

(Körling 2006:15, 18–19) men den har senare utvecklats vidare för att passa in i det 

samhälle vi lever i idag. Kiwimetoden handlar om allt vi kan göra med språket och då 

i alla ämnen i skolan kring bild, text och form. Samtalet (Körling 2006:25, 26, 28, 

128) är fokus i Kiwimetoden för att medvetengöra inlärningen hos eleverna på ett 

tydligt sätt. De fyra grundelementen är ”…gemensam läsning, vägledd läsning, själv-

ständig läsning och högläsning…” vilka ”…omsluts av samtalet och pennan.” (s 121). 

Dessa element ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Att samtala högt 

för sig själv ger inte alltid så mycket, men det kan hjälpa att någon annan lyssnar på 

ens tankar för att kunskapen lättare ska få fäste. Det är viktigt att läraren fungerar 

som en handledare och inte ger eleverna de rätta svaren för fort. Läraren ska även se 

till att eleverna utvecklar sin självständighet. Genom att samtala kring lästa texter får 

eleverna lättare en förståelse av innehållet. Tillsammans skapas bilder och olika före-

ställningar som driver utvecklingen framåt. Samtalet ger också feedback med det-

samma. 

     Ett moment i gemensam läsning är att arbeta med så kallade bildpromenader 

med hjälp av storböcker. Det handlar om att läsa en bok tillsammans, att sätta ord på 

det man ser. De tidigare nämnda storböckerna innehåller stora bilder fungerar som 

ett stöd till texten om eleverna inte har lärt sig läsa än. Samtalet kring både bilderna 

och texterna skapar på så vis en inre bild hos eleverna och de kan lättare ta till sig 

ordet nästa gång de läser det. Ett annat moment är att eleverna får rita en bild som 

man sedan samtalar om och därefter skriver ned vad den handlar om (Körling 

2006:130, 135, 140). 

     Vägledd läsning innebär att i en liten grupp, tillsammans med läraren, samtala om 

en tilldelad text. På det här viset kan läraren se varje individs förmågor. I gruppen 

kan eleverna stötta och hjälpa varandra i sin lärandeprocess (Körling 2006:161,167). 

     Den självständiga läsningen innebär att eleven läser för sig själv, inte nödvändigt-

vis tyst, ibland mumlande. Även det här momentet innebär samtal då eleverna vill 

dela med sig av upplevelserna i sina böcker eller om de har funderingar kring det 

grammatiska (Körling 2006:183, 186–187). 
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     Högläsning värnar om den gemensamma upplevelsen och där man vill dela med 

sig. Högläsning kan ske på olika sätt, dels kan eleverna läsa ur sina egna böcker från 

den självständiga läsningen, dels kan läraren läsa ett stycke (Körling 2006:197). 

     Skrivandets process ska vara som en röd tråd genom hela verksamheten liksom 

samtalet och hjälpa eleven att sätta sina tankar på papper (Körling 2006:207). 

     För att eleverna så mycket som möjligt ska kunna lära sig av varandra tillämpas en 

regel som säger att man ska fråga minst tre klasskamrater om hjälp innan man går till 

läraren (Körling 2006:28, 62, 63, 70–73). Frågorna kan gälla allt från hur ett ord sta-

vas till hur ett matematiktal ska räknas. Det här anses vara ett sätt att få eleverna att 

känna en viss kontroll över sig själva och sin lärandesituation. Genom att diskutera 

fram svaret med kompisar synliggör man sin egen tankegång och man får också olika 

alternativ och perspektiv på problemet som ska lösas. 

     Lärandemiljön har en stor betydelse i Kiwimetoden (Körling 2006:76). Rummet 

ska se inbjudande ut och inspirera till att vilja lära sig. 

 

2.3.2 LTG (Läsning på Talets Grund) 

LTG, Läsning på Talets Grund, som metod uppkom i slutet av 1960-talet då Ulrika 

Leimar (1978:9) ville undersöka om läs- och skrivinlärning kunde byggas utifrån ele-

vens eget språk. Hon ville att eleverna skulle få utvecklas utifrån sig själv och inte 

från en strikt bokstavs- och ljudinlärning. 

     LTG bygger på fem faser och dessa är samtalsfasen, dikteringsfasen, laborations-

fasen, återläsningsfasen samt efterbehandlingsfasen (1978:86–104). Faserna an-

vänds med fördel i mindre grupper om cirka 7–12 elever för att alla ska komma till 

tals. För att arbeta med LTG krävs det ett stort utbud av material såsom sorterings-

övning och textremsor av olika slag. Samtalsfasen handlar om att läraren bygger upp 

ett material som eleverna kan samtala kring för att samla så mycket ord som möjligt 

till sitt ordförråd.  I dikteringsfasen fortsätter man diskussionen kring det de sett. 

Tillsammans skriver man ned fullständiga meningar på ett stort papper för att tydlig-

göra och lättare kunna analysera sitt språk. Därefter ljudas meningarna tillsammans 

just för att få till ett samband mellan ljudet och det skrivna tecknet. Laborationsfasen 

handlar om att eleverna ska få laborera sig fram i olika övningsmaterial. Dessa mate-

rial går bland annat ut på att eleverna ska kunna höra om en sats består av ett eller 

två ord, ge rimord, höra om ord är korta eller långa och så vidare. Återläsningsfasen 
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betyder att man bearbetar den text eleverna tidigare har skrivit ihop tillsammans. 

Texten delas ut till varje elev som sedan får läsa högt för läraren. De ord som eleven 

inte behärskar får han eller hon arbeta med lite till. I efterbehandlingsfasen arbetar 

eleven vidare med de ord som behövdes tränas på lite extra. Målet i den här fasen är 

när eleven kan tala om vilka ljud som hörs i ordet. 

     Leimar (1978:104, 108) anser att individuella kontroller ska pågå kontinuerligt för 

att se hur eleven ligger till med sin bokstavskunskap. Eleven ska kunna bokstäverna i 

slumpmässig ordning, gärna både gemener och versaler. Man benämner bokstaven 

som att den både har ett namn och ett ljud. För att träna på bokstavens utformning 

har alla elever en varsin bokstavsbok där man dels får finskriva och dels måla eller 

klistra in en bild som associerar till bokstaven. 

 

2.3.3 Montessorimetoden 

Montessorimetoden skiljer sig från de andra metoderna genom att den inte behand-

lar själva läs- och skrivinlärningsmetodiken utan miljön och elevens förhållningssätt 

och förhållningssättet till eleven. 

     Maria Montessori var grundare till Montessoripedagogiken vars utveckling tog 

form under 1900-talets början (Polk Lillard 1988:15, 21, 71). Montessori bygger på att 

eleverna ska utvecklas och styras utifrån eget intresse. Metoden består av två huvud-

delar, omgivningen inklusive materialet samt den miljö lärarna har skapat. Miljön 

ska inspirera eleverna till att vilja lära sig nya saker. Det finns sex punkter att tänka 

på vid iordningsställande av klassrummet. 

• Frihet 

• Struktur och ordning 

• Verklighet och natur 

• Skönhet och atmosfär 

• Montessoris material 

• Social träning 

Frihet står för att eleverna ska kunna följa sin inre lust (Polk Lillard 1988:72, 74, 77, 

79–80, 83–84, 88, 102–103). När de vill samarbeta med andra elever gör de det, om 

de inte vill det och hellre arbetar ensam så är det också acceptabelt. Valet står hos 

eleven och lärarens uppgift är att uppmuntra och vägleda. Strukturen och ordningen 

handlar om att materialet i klassrummet ska vara lätt tillgängligt för eleverna. Genom 
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att visa eleverna denna struktur och ordning gör att de själva lär sig ta ansvar. Om 

miljön runt omkring dem är i ordning lär de sig också att plocka undan efter sig. 

Verklighet och natur innebär att miljön i klassrummet helt enkelt ska se ut som den 

gör i verkligheten. Eleverna ska få använda sig av verkliga ting när de utför uppgifter 

till exempel används riktiga glas och inte plastmuggar. Naturen ska finnas som inslag 

såväl inomhus som utomhus. Med skönhet och atmosfär menas att det ska finnas en 

god anda i verksamheten. Varje vrå ska även vara noga planerad för att inbringa lugn 

i klassrummet. Montessorimaterialet är inte ett förtryckt material i den traditionella 

bemärkelsen utan det handlar mer om att rummet ska vara rustat med material som 

ska hjälpa eleven i sin utveckling, ett exempel kan vara laborativt material. Eleverna 

kan få intressanta uppgifter av läraren som de kan få utmaningar i och forska vidare 

om.  Den sociala träningen betyder att eleverna tränas på gemenskap och det får de 

via sin frihet.  Eftersom alla elever får röra sig fritt blir det att de hjälps åt mycket. De 

äldre hjälper de yngre och så vidare då klasserna oftast är åldersblandade. 

 

2.3.4 Umeåmodellen 

Då det inte finns någon litteratur skriven om den specifika modellen har jag istället 

fått utgå från det som står dokumenterat om hur det är att arbeta utifrån ords stavel-

ser. Dessutom har jag tagit del av en skolas lokala arbetsplan. 

     I skola C:s lokala arbetsplan (2005) finns en mycket detaljerad beskrivning av hur 

skolan ska bedriva den pedagogiska verksamheten som startar redan i förskolan och 

förskoleklassen. Till en början koncentrerar sig alla på versalerna så att de blir auto-

matiserade. Lärarna ställer inte heller till en början några krav på bokstävernas ut-

formning då det är viktigare att eleverna utvecklar sin säkerhet. Bokstäverna behand-

las i grupper om fyra med hjälp av en ramsa, ABCD EFGH och så vidare. Allt efter-

som bokstäverna är befästa går man vidare till nästa grupp. Ett test görs för att kon-

trollera att den gruppen av bokstäver som bearbetats sitter och att de går att uppfatta 

slumpvis. 

     När versalerna är automatiserade är nästa moment att bilda ord med blandade 

vokaler och konsonanter. Till en början är det enklare ord med tre bokstäver och allt 

eftersom blir det mer avancerat. Orden ska skrivas ned samtidigt som man ljudar 

högt för sig själv. Därefter läses orden högt i en rytmisk kör. 
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     Arbetet med stavelser genomsyrar hela läs- och skrivutvecklingen i den här meto-

den. Eleverna får gåprata vilket menas med att de går runt i klassrummet och säger 

ord i takt med stegen. Det här anses stärka den känslan för språket. Ett annat mo-

ment är att vilprata vilket menas med att säga ett ord stavelsrytmiskt som exempelvis 

me-lo-di-fest-i-val. Ett sista moment är att tokprata vilket handlar om att först säga 

ett ord med betoningen på rätt ställe och sedan säga ordet med betoningen på fel stäl-

le. På så vis hör eleverna skillnaden och de kan själva laborera med betoningarna. 

     År 1 tar vid där sexårsverksamheten slutar och man fortsätter utifrån alfabetsram-

san. Fokus ligger på att kunna forma bokstäverna korrekt. Parallellt från första dagen 

uppmuntras eleverna till att skriva fritt i sina skrivböcker. Det sker även gemensam-

ma övningar där eleverna ska skriva ord som läraren säger. Eleverna härmar och vil-

pratar ordet. Eleverna uppmuntras till att låta samtidigt som de skriver. Eleverna får 

också använda sig av material såsom ordkort där ett ord är sönderklippt i sina stavel-

ser och det ska pysslar ihop. 

 

2.3.5 Witting 

Wittingmetoden utvecklades under en tioårsperiod runt mitten av 1900-talet av Maja 

Witting (2005:8) efter att hon själv hade arbetat med elever som hade läs- och skriv-

svårigheter. Hon tog till sig kritiken från eleverna och började analysera fram ett nytt 

arbetssätt. 

     Enligt Witting (2005:9–13) själv utgår Wittingmetoden från olika språkljud. Ge-

nom att tala och lyssna hör eleverna de olika språkljuden som då kan urskiljas och 

benas ur. Eleverna blir på det här viset medvetna om ljuden som hon menar är en bra 

grund för läs- och skrivinlärning. Ejeman & Molloy (2005:85, 90) visar att Witting-

metoden går ut på att ljuden ska fästa sig hos eleverna och därför går man igenom ett 

ljud i taget och i en specifik ordning, a-, i-, e-, ö-, å-, y-, ä-, u- och därefter konsonan-

terna l-, s-, m-, p-, f-, k-, t-, r-, b-, n-, g-, j- och h-. Varje ljud kopplas även ihop med 

symbolen, det vill säga bokstaven. Man lägger stor vikt på att eleverna ska kunna 

skriva symbolen korrekt så att den inte kan förväxlas med en annan symbol. För att 

eleverna ska bli riktigt säkra används flera olika övningsmoment där de bland annat 

kan få spåra bokstaven i sand. Avlyssningsskrivning är en betydelsefull del i det här 

stadiet då det stärker den fonologiska medvetenheten. När de enskilda ljuden sitter 

ordentligt fortsätter man med sammanljudningsövningar. Ett av karaktärsdragen 
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inom Wittingmetoden är de olika varianterna av konsonanter och vokaler tillsam-

mans som exempel ta, sa, vi (2005:9–13). Att öva på det här sättet menar Witting 

stärker eleverna inför deras framtida läsning. Här får alltså eleverna pröva att kom-

binera ovan beskrivna varianterna av ljud, för att sedan bilda ord. Witting har efter 

sina erfarenheter kommit fram till att läsinlärning och skrivinlärning handlar om två 

olika delar. Hon beskriver läsinlärningens två kategorier som att den ena är att kunna 

ljuda ord flytande i en text och den andra är att förstå vad man läser. Skrivinlärning-

en innebär att kunna använda sig av och sätta ihop de olika kombinationerna av 

sammansatta konsonanter och vokaler för att bilda ett nedskrivet ord samt att förstå 

innehållet i det som är skrivet. Hela metoden går ut på att eleverna själva ska söka 

och utmana sin förmåga för att driva sig framåt i utvecklingen. Metakognition utgör 

en stor del av Wittingmetoden. Metoden ger även en stor frihet till eleverna men det 

krävs att eleverna kan arbeta självständighet då arbetssättet i hög grad är individuellt. 

 

2.4 Upptäcka och hjälpa de läs- och skrivsvaga 

Ejeman och Molloy (2005:224, 227–228) har intervjuat läsforskaren professor Eve 

Malmquist som framhäver att det är betydelsefullt för elever, som anses svaga i sin 

läs- och skrivinlärning, att de tidigt får extra stöd och samtidigt rätt stöd. Hon menar 

att en tidig insats i individuellt anpassad undervisning bidrar till en bättre utsikt för 

elevens vidare utveckling. För att få en uppfattning om eleven krävs en studie kring 

dess utveckling bakåt i tiden men också runt den sociala biten. Det kan finnas en 

mängd olika orsaker till varför en elev har problem med sin läs- och skrivinlärning. 

Några faktorer är följande: 

• bristande läsmognad 

• allmän intellektuell efterblivenhet 

• fysiska handikapp: syn- och hörselrubbningar, neurologiska defekter, inresekreto-

riska störningar 

• allmänt försenad språkutveckling, taldefekter, begränsad vokabulär på grund av so-

cialt och kulturellt handikapp 

• personlighetsfaktorer, emotionella svårigheter, allmänna anpassningssvårigheter 

• sociala faktorer, miljöfaktorer, oregelbunden skolgång, täta skol- eller lärarbyten 

• brister i fråga om undervisningsmetoder och skolorganisation (2005, s. 224–225). 

Allt material som samlas in ligger sedan till grund för när rätt metod av läs- och 

skrivinlärning ska sättas in.  Malmquist visar att det är grundläggande att ”…starta 

undervisningen på den nivå, där eleven i fråga om kunskaper, färdigheter och förut-
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sättningar i övrigt verkligen är och inte där det borde vara enligt sin ålder, sin 

årskursplacering, enligt kursplanernas önskningar eller andra liknande utgångspunk-

ter.” (Ejeman & Molloy 2005, s. 228). 

     Ingrid Häggström (2003:246–248) har beskrivit värdet av att fånga upp de lässva-

ga så fort som möjligt. Hon anser att det är viktigt att ta reda på den exakta orsaken 

till varför en elev inte kan läsa för att kunna ge rätt form av stöd. Varje elev är unik 

vilket också gör problemet unikt. Det vanligaste problemet som upptäcks hos elever 

med lässvårigheter är att de har svårt för att avkoda ord. För att kunna läsa måste 

eleven till en början kunna sammankoppla bokstavens utseende med ljudet. För att 

fånga upp eleverna i tid kan det vara till stor hjälp att låta eleven genomgå olika slags 

tester. Genom testerna är det lättare att kartlägga problemet för just den enskilde in-

dividen. Poängen med tester är att de ska leda till en åtgärd annars är det bättre att 

låta bli att utföra dem. Att ta tillvara på elevens intresse är ett sätt att göra lästräning-

en roligare vilket även ökar motivationen till att vilja lära sig läsa påpekar Häggström. 

Att arbeta med olika typer av screeningtester är ett sätt att kunna kartlägga elever 

menar Lundberg och Herrlin (2006:7) och framför allt gynnar det de som misstänks 

ha läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av ett test går det att få en tydligare bild av 

varje elev och dessutom är det lättare att göra en jämförelse med övriga elever i sam-

ma ålder. 

     I en forskningsöversikt gjord för Skolverket har Mats Myrberg (2001:11–12, 15, 18, 

53) sammanställt forskningsresultat från olika delar av världen gällande läs- och 

skrivinlärning. Översiktens fokus ligger framför allt på vilka insatser skolan kan bidra 

med i grundskolans tidigare år och redan i år 1.  En forskning visar att elever inte lär 

sig läsa enbart genom att ha vuxit upp i en kultur med många böcker omkring sig. 

Läsutveckling är en aktiv process där det behövs en pedagog eller annan person med 

expertis som hjälper till att leda och stötta. För att en elev ska uppnå en säker läsning 

krävs en utvecklad fonologisk medvetenhet. Följande övningar ger en bra start på den 

fonologiska utvecklingen: 

• identifiera enskilt fonem 

• växla ordning mellan fonem 

• utelämna fonem 

• segmentera ord i fonem (2001, s. 15) 

Det har visat sig att tidiga insatser såsom olika träningsprogram i fonologisk medve-

tenhet har gett bra resultat i läs- och skrivutveckling för elever i år 1. ”Slutsatsen av 

studien är att de elever som har lägst språklig begåvningsnivå är de som tjänar allra 
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mest på fonologisk träning under första skolåret.” (2001, s. 15).  En empirisk studie 

visade att första året i skolan enbart bör fokuseras ”…på att uppnå en automatiserad 

ordavkodning.” (2001, s. 18). Forskningen visar även att lärarna behöver mer kun-

skap om vilka strategier som bör användas med läs- och skrivsvaga elever, den andra 

delen är tätare och regelbunden hjälp och intensitet i den insatsen som sätts in. Ett 

bra hjälpmedel i skolan är tillgången på böcker. Om läraren framstår som ett gott ex-

empel för sina elever och använder böcker aktivt i sin pedagogiska verksamhet stimu-

lerar det elevernas läs- och skrivförmåga. För att det ska uppnå sitt syfte bör böcker-

na finnas i olika svårighetsgrader för att alla elever ska få en utmaning, vilket är bety-

delsefullt för den framåtskridande utvecklingen. De samlade forskarna är enade om 

att en tidig insats bör sättas in och då redan i år 1. Idag sker det oftast för sent, vilket 

påverkar elevens fonologiska medvetenhet. 

     Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1994) ska läraren hjälpa och uppmärk-

samma elever som behöver extra stöd. I läraruppdraget ingår att stärka en elevs själv-

förtroende samt få den att lita till sin egen förmåga. Elever som behöver extra stöd 

ska få det så att deras kunskapsutveckling kan drivas framåt. Rektorns ansvar är att 

se till att alla elever får de resurser som behövs för att kunna utveckla sina kunskaper 

och då både i form av material och av stöd, vilket även skollagen står bakom. 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Min studie bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt då jag genom tolkningar vill för-

stå den information informanterna ger mig. Metoden är rimlig eftersom mitt arbete 

grundas på lärarnas berättelser samt att jag utifrån det resultat som framkommit ska 

kunna göra en analys på hur de arbetar. Deras ord är enligt Denscombe (2000:204, 

244–245, 259–260) basen för analysen. Fördelen med en kvalitativ forskningsmetod 

är att man får en bild av verkligheten. Nackdelen är däremot att undersökningen är 

mindre representativ, vilket Denscombe menar beror på att resultatet ibland kan vara 

svårt att jämföra med andra resultat då generaliseringar är omöjliga och inte alla de-

taljer kring undersökningen alltid framgår tydligt. En forskning av detta slag kan ock-

så innebära att det speglar forskarens egna övertygelser och här är det alltså viktigt 

att vara så objektiv som möjligt i sin tolkning av resultatet. 

 

3.2 Urval 

Jag har valt att genomföra ett icke-sannolikhetsurval och enligt Denscombe 

(2000:23, 35) består det urvalet av en rad händelser. Hela idén med just den här 

forskningen är att få lärarna att delge sin erfarenhet utifrån sitt dagliga arbete. I den 

delen av min studie som baserats på intervjuer har jag valt att göra ett subjektivt ur-

val då jag har valt ut vilka personer som ska delta. För att få en så bra kunskapsmäs-

sig spridning som möjligt har jag med omsorg valt ut dessa fyra lärare som huvudper-

soner i min undersökning. Denscombe menar att den här metoden är bra om man 

som forskare vill kunna lägga fokus på själva forskningsfrågorna men samtidigt få en 

bredare variation av svar. Det jag är ute efter i min studie är att få ett så brett per-

spektiv som möjligt i mina intervjusvar. Jag har medvetet valt fyra lärare som arbetar 

i en och samma mellansvenska stad men där skolorna ligger i olika områden långt 

ifrån varandra. 

     För att ge en djupare kunskap och förståelse för skolorna och dess informanter 

återger jag vad lärarna själva har beskrivit i intervjuerna. Jag benämner skolorna A, 

B, C och D. 
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     I skola A arbetar en manlig lärare som är 28 år som har arbetat som lärare i fem 

år. Skolan har en verksamhet från F—9 med cirka 550 elever. Området har haft en del 

sociala problem som skolan har påverkats av under en tid tillbaka. 

     I skola B arbetar en kvinnlig lärare som är 60 år och har verkat i yrket i 35 år.  Sko-

lan har verksamhet F—9 med cirka 700 elever och uppfattas utifrån som en relativ 

lugn skola. 

     I skola C arbetar en kvinnlig lärare som är 52 år och som har en bakgrund inom 

skolans värld sedan 30 år tillbaka men hon har bara arbetat som lärare de senaste 

fyra åren. Skolan har cirka 400 elever i F—6 och har även särskola i sin verksamhet. 

Skolan har elever från olika nationaliteter, 20% har ett annat hemspråk än svenska, 

vilket ingen av de andra skolorna har. Det är värt att nämna att på den här skolan lär 

sig eleverna alfabetet redan i sexårsverksamheten. 

     I skola D arbetar en kvinnlig lärare som är 50 år och som har varit lärare i 30 år. 

Skolan ligger i ett socialt, etiskt och ekonomiskt blandat område vilket skolan även 

speglas av. Skolan har verksamhet F–5 med omkring 300 elever och är mångkulturell 

med sina cirka 40% invandrare och 36 olika språk representerade. 

     Det jag förstod vid första kontakten med lärarna var att de gemensamma dragen 

hos dem alla var att de verkar vara engagerade och inspirerande lärare för sina elever. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden består av att genomföra en semistrukturerad intervju med 

fyra lärare som arbetar i år 1 och som dessutom är verksamma på olika skolor i sta-

den. Med den semistrukturerade intervjun vill jag uppnå en ärlighet hos informan-

terna vilket man får då svaren förblir öppna (Denscombe 2000:135). De tio intervju-

frågorna var inte i detalj kända av informanterna i förväg och behövde inte nödvän-

digtvis följas i en speciell ordning utan det var viktigare att de intervjuade kände flex-

ibilitet i intervjun. Då fokus endast låg på fyra lärares arbetssätt ville jag inte att de 

skulle bli utpekade och därför ansåg jag inte att gruppintervju var ett alternativ i just 

detta fall. Dessutom hade det blivit svårt praktiskt att få alla fyra lärarna samlade på 

samma ställe för en intervju. 

     För att kunna genomföra intervjuerna på bästa sätt använde jag mig av en diktafon 

samt förde logganteckningar vid vissa tillfällen för att förstärka något de sagt. 

     Intervjun bestod av tio frågor (se bilaga). 
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3.4 Tillvägagångssätt 

Under samtliga intervjuerna satt vi avskilt från all annan personal för att inte bli 

störda, vilket är viktigt för ljudupptagningen till diktafonen. I skola B och C valde vi 

att sitta i lärarnas klassrum. Det upplevdes lättare för lärarna själva då de ofta pekade 

på sitt material. Några gånger hämtades även material under intervjuns gång. I skola 

A satt vi i ett samtalsrum angränsande till personalrummet men innan intervjun hade 

vi gått igenom materialet i klassrummet. I skola D var vi i skolans bibliotek och utför-

de intervjun. Läraren hade i det fallet plockat fram en mängd litteraturtips som vi 

gick igenom innan.  Efteråt fick jag en rundvandring i skolans lokaler. 

     Intervjuerna tog olika lång tid, mellan 13 och 20 minuter. Både före och efter in-

tervjun hade jag mycket bra och intressanta samtal med alla informanterna om hur 

verksamheten på just deras arbetsplats ser ut. 

 

3.5 Trovärdighet 

En fråga som jag naturligtvis ställt till mig själv är hur jag kan veta att informanten 

talat sanning eller om dennes beskrivande arbetssätt är förvrängt positivt eller nega-

tivt. Precis som Denscombe (2000:157, 244, 250) menar är det inget som går att kon-

trollera vad gäller andra personers erfarenheter. Även om en annan person hade in-

tervjuat samma informanter blir svaren olika. Det är viktigt att jag som intervjuare är 

objektiv och inte påverkar deras svar. I intervjuerna har informanterna beskrivit sitt 

arbetssätt och till viss del sitt arbetsmaterial vilket de antingen före eller efter inter-

vjun har visat mig. Deras material har haft en central plats i deras respektive klass-

rum och därför anser jag att trovärdigheten höjts.  

     Det är viktigt att nämna att min studie inte går ut på att generalisera lärares ar-

betssätt utan istället synliggöra hur just de här informanterna arbetar. 

 

3.6 Etiska hänsyn 

De som deltog i min undersökning blev informerade om mina intentioner av under-

sökningen samt om de etiska hänsynen vilka beskrivs nedan. 

     I varje vetenskaplig undersökning är det viktigt att som forskare beakta de etiska 

råden för att undvika konflikter och i stället skapa trygghet hos dem medverkande. 
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Denscombe (2000:130–131) betonar vikten av att medgivande från informanten ska 

finnas före intervjun och att materialet som kommer fram enbart är till för forskning-

en och inte i något annat syfte.  Detta handlar om att skydda de medverkande perso-

nernas identiteter. Just vid en intervju gäller det att vara lyhörd gentemot informan-

ten. Om något kommer upp i en intervju som informanten inte vill ska offentliggöras 

måste det tas på allvar enligt Denscombe.  

     Vetenskapsrådet (2007) har tagit upp fyra etiska regler och riktlinjer som är vikti-

ga att ta hänsyn till vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. 

     Informationskravet innebär att forskaren informerar om vad forskningen handlar 

om. Forskaren ska tala om att medverkan är frivillig och att informanterna har rätt 

att avbryta sin medverkan när de själva vill. 

     Med samtyckeskravet menas att ett medgivande ska fås från de medverkande, i 

det här fallet från informanterna, till att intervjuerna får ske. 

     Konfidentialitetskravet innebär att informanterna när som helst kan dra sig ur om 

så önskas. Om en informant väljer att avstå från forskningen måste forskaren accep-

tera det. Forskaren får inte uppträda negativt som att använda sig av övertalning eller 

dylikt. Det här kravet omfattar även tystnadsplikt av alla som tar del av forsknings-

materialet. Om personliga beskrivningar görs bör samtycke ges av informanterna. 

Allt material ska förvaras med försiktighet för att ingen obehörig ska kunna ta del av 

det. 

     Nyttjandekravet handlar om att materialet som kommer fram i forskningen inte 

får användas i något annat syfte än det som det är till för. 
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4 Resultat 

4.1 Lärarintervjuer 

 

4.1.1 Intervju med lärare A 

Läraren i skola A har arbetat i 4,5 år och det är andra gången han leder pedagogisk 

verksamhet i år 1. Av den erfarenhet han har är det cirka fyra till fem elever av 32 ele-

ver, som idag inte har erövrat läs- och skrivkoden efter första terminen i år 1. 

     För att ge eleverna så bra stöd som möjligt att erövra läs- och skrivkoden anser 

läraren att ett bra sätt är att dela in eleverna i mindre läsgrupper (nivågrupper) så att 

de tillsammans med läraren får den individuella hjälp som behövs. Den här klassen 

har två lärare och en assistent till hands vilket underlättar vid gruppindelningar. 

     Lärare A låter eleverna utgå från hur en bokstav låter i ett ord, alltså själva ljudet, 

och inte hur bokstavens namn uttalas i alfabetet. Han anser att det är viktigt att kun-

na urskilja ljud ur ord, vilket eleverna också får träna på genom att sätta ihop ljud till 

ord. Eleverna får också öva på att sätta ihop stavelser. Bokstavsinlärningen sker inte i 

någon speciell ordning. De behandlar en bokstav i taget och upplägget på introduk-

tionerna varierar för att lusten inte ska försvinna.  

     Lärarna arbetar mycket med elevernas läslust och till att upptäcka att läsning är 

roligt. De vill att läsning ska ge någonting, ”…att det ger en historia”. Den traditionel-

la läseboken har han, liksom sina kollegor, därför gått ifrån då han anser att den inte 

ger en sammanhängande berättelse då man hela tiden bara läser korta stycken. Istäl-

let har han plockat ihop egna böcker som har fått sju olika svårighetsgrader. De enk-

laste böckerna innehåller ljudenliga ord på max fyra till fem bokstäver samt korta 

meningar. De svåraste böckerna kan innehålla enbart text och vara utan bilder. Lära-

ren anser att det är viktigt att ”…varje gång de läser så läser de klart en egen bok och 

får en egen historia”. Lustläsningen ska upptäckas först anser han. Eleverna når upp 

till en ny svårighetsgrad när de har läst upp för någon av lärarna och han anser att det 

är dags att gå vidare med nya utmaningar. 

     För att eleverna ska behålla sin glädje i läs- och skrivinlärningen vill lärare A inte 

gå in och peta för mycket i hur eleverna skriver. Han menar att huvudsaken är att 

eleverna behåller lusten för att skriva. 
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     I skolan där lärare A arbetar har det upprättats en så kallad Handlingsplan för läs- 

och skrivutveckling så sent som under hösten 2007. Den innehåller en årskalender 

över vad eleverna ska kunna i varje årskurs. Den upprättades för att kunna fånga upp 

de elever som är lite svagare och för att rätt stöd ska sättas in tidigt i utvecklingen. I 

år 1 genomförs tester i början av hösten där läraren får se om det finns elever som 

behöver extra stöd. Ett liknande test görs även i december samma år som en uppfölj-

ning som visar hur långt eleverna har kommit i sin läs- och skrivutveckling. Om en 

elev är svagare i sin läs- och skrivutveckling lägger specialpedagogen upp en särskild 

plan. Läraren anser att tester är bra då de ”…ibland kan visa på något helt annat än 

vad man som lärare märker”. 

 

4.1.2 Intervju med lärare B 

Informanten i skola B har arbetat som lärare i 35 år och det är den nionde ettan hon 

har idag. Hennes erfarenhet är att det finns två till tre elever i varje klass som inte har 

erövrat läs- och skrivkoden efter första terminen i år 1. Idag finns det 21 elever i klas-

sen varav tre stycken behöver extra stöd i läs- och skrivinlärningen. Den här skolan 

har en förmån som är få förunnad nämligen halvklasstimmar varje dag på schemat 

och under den tiden kan läraren passa på att ge extra uppmärksamhet till varje elev 

utifrån dennes behov. 

     Lärare B:s erfarenhet säger att eleverna ska få den tid de behöver för att bokstä-

verna ska sitta ordentligt. Om det behövs får eleverna fortsätta med bokstavsinlär-

ningen vidare till år 2. Hennes arbetssätt är att introducera en bokstav med jämna 

mellanrum men eleverna har samtidigt ett arbetsschema som de själva håller reda på. 

För att befästa bokstäverna får eleverna göra egna texter, de får hela meningar från 

början att utgå från. Andra uppgifter är att få leta efter bokstäver i en text och läsa 

ordbilder. Hon använder sig också av ljudning. Alla elever får då noga lyssna och ur-

skilja alla ljuden i ett ord. Utifrån arbetsschemat arbetar eleverna i egen takt med var-

je moment som hör ihop med bokstäverna och när de är klara går de vidare till nästa 

bokstav. Vid intervjutillfället var det ett spann på sju olika bokstäver som eleverna i 

klassen arbetade med. Hon tror att de flesta eleverna kommer att vara klara med alla 

bokstäverna till påsk men några kommer att fortsätta in i år 2. 

     Läraren delger sina tankar kring sitt arbetssätt. Hon har genom åren blivit inspire-

rad av Montessori, LTG och Kiwi-metoden vilket syns bland allt material i klassrum-



24 

met. I hyllorna finns en mängd små lådor innehållande olika moment i läs- och 

skrivinlärningen vilket hon säger härstammar från LTG. Hon tar också fram Stjärn-

svenska-böckerna som eleverna får läsa i. Dessa är nivågraderade och inspirerade 

från Kiwi-metoden. 

     Lärare B berättar att det är hon i första hand som har ansvaret för att lägga upp ett 

arbete som är anpassat för varje individ. Hon lägger till eller tar bort vissa moment så 

att eleven får träna mer på det den är svag på. 

     Skolans strategi är, om en elev visar tecken på svårigheter i läs- och skrivinlärning, 

att sätta in stöd redan under vårterminen i år 1. Man har också grupptimmar att ut-

nyttja om så behövs samt även tillgång till en speciallärare.   

 

4.1.3 Intervju med lärare C 

Informanten C har arbetat som lärare i 1,5 år och det är andra gången hon leder år 1. I 

den nuvarande klassen är det 10 elever av 35 som inte har erövrat läs- och skrivkoden 

efter första terminen i år 1. I klassen är det två lärare som samarbetar. 

     I den här skolan börjar man redan i sexårsverksamheten med bokstavinlärningen. 

I år 1 går man vidare med alfabetsinlärningen enligt Umeå-modellen. Lärare C berät-

tar att modellen går ut på att lära ut bokstäver i så kallade fyra-grupper, ABCD, 

EFGH, IJKL, MNOP och så vidare. Läs- och skrivinlärningen bygger på att eleverna 

hela tiden ska utgå från stavelser och därmed ljudar man inte alls. Vidare både visar 

och berättar hon hur de arbetar med gåprat, vilprat, tokprat och upptäckarskrivande. 

Gåprat och vilprat, visar läraren, handlar om att gå och prata i stavelser. Tokprat be-

tyder att man betonar ord fel så att eleverna märker en skillnad på rätt och fel beto-

ning. Upptäckarskrivande är när eleverna får skriva ned de bokstäver som kommer ur 

munnen. Som exempel berättade läraren att om en elev säger ordet jag men kanske 

bara hör j och a så skriver han bara ja. Nästa gång kanske han hör alla ljud i ordet 

och skriver jag. Eleverna får helt enkelt upptäcka sitt eget skrivande. De använder sig 

också av en så kallad helgbok där eleverna skriver vad de har gjort i helgen som varit 

vilket även är en del i upptäckarskrivandets process. 

     Skolans sätt att ta hand om de elever som ännu inte har erövrat läs- och skrivko-

den i andra terminen i år 1 är att koppla in specialpedagogen som då arbetar extra 

med de svagare eleverna. Hon gör i sin tur en utredning av elevens svårigheter. Spe-
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cialpedagogen gör tester och talar sedan om för lärare C hur hon ska arbeta i klass-

rummet med dessa elever. 

 

4.1.4 Intervju med lärare D 

Informanten D har arbetat med år 1 i större delen av sitt 30-åriga arbetsliv. I hennes 

nuvarande klass är det två elever av 24 som inte har erövrat läs- och skrivkoden efter 

första terminen i år 1. Hennes erfarenhet är att om eleverna kommer från en struktu-

rerad förskola har de kommit långt i sin läs- och skrivutveckling jämfört med de ele-

ver som inte alls har gått i förskolan.  

     Lärare D anser att man i första hand ska ge eleverna mera tid om de inte har eröv-

rat läs- och skrivkoden efter första terminen i år 1. Rent konkret arbetar hon extra 

mycket med bokstavsinlärningen med de elever som har det behovet. Hon menar att 

eleverna måste ha det verktyget klart för sig innan man tar steget vidare i utveckling-

en.  

     Hon arbetar mycket med gruppsammanhållningen för att inte de elever som inte 

har erövrat läs- och skrivkoden ska känna sig utanför. Ett exempel som framgick i 

intervjun är att eleverna arbetar med ett och samma textavsnitt oavsett om man kan 

eller inte kan läsa allt i den texten själv. Det viktiga är att få vara med i processen an-

ser hon. ”Så att man känner att man är med och det är en story som vi följer under en 

längre tid.” Först är alla med i den gemensamma genomgången och därefter arbetar 

alla vidare med samma text utifrån sina egna nivåer. För lärare D är det viktigt att 

hålla stimulansen i gång. 

     För att ge de elever som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden i början av 

andra terminen i år 1 extra stöd har skolan en speciallärare som kontrollerar hur ele-

verna ligger till i läs- och skrivutvecklingen. Hon tittar på vilka bokstäver eleverna 

inte kan och ger vidare tips till lärare D hur hon ska arbeta i klassrummet. Lärare D 

betonar vikten av att kontinuerligt göra kontroller för fortsatt uppföljning.  Skolan 

har även en specialpedagog att tillgå. Speciallärarens roll är att ha den allmänna 

översikten över skolans elever. 

      



26 

4.2 Sammanställning 

Lärarna på samtliga skolor tycker att det är viktigt att svårigheter kring elevers läs- 

och skrivinlärning uppmärksammas så tidigt som möjligt. 

     Resultatet från intervjuerna med lärarna visade att man arbetar aktivt med de ele-

ver som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden i andra terminen i år 1. Det fram-

gick att alfabetet är i fokus då ingen av lärarna ansåg att det är någon mening att gå 

vidare med nya utmaningar förrän bokstäverna och ljuden sitter ordentligt. Arbets-

sätten skiljer sig åt en aning mellan lärarna. Skola A och B lägger ner mycket tid på 

ljudning för att befästa bokstäverna och de går igenom en bokstav i taget. Eleverna 

får lyssna var i ordet de hör en viss bokstav och så vidare. Skola C och D arbetar efter 

Umeå-modellen i alfabetsinlärningen vilket innebär att de lär in bokstäverna i grup-

per om fyra i taget.  

     En lärare finner att en god gruppsammanhållning i klassen är viktig och arbetar 

därför med att eleverna ska känna samhörighet med varandra. En elev ska kunna gå 

till en speciallärare eller en specialpedagog för att få extra stöd i sin läs- och skrivin-

lärning utan att känna sig utanför. 

     Lärarna individanpassar även undervisningen för varje elev med utgång från den-

nes behov. Eleverna som inte har erövrat läs- och skrivkoden får mer tid på sig men 

även mer hjälp och stöttning från sin lärare men också från specialläraren och från 

specialpedagogen. 

     Skolornas strategier för de elever som behöver längre tid på sig att erövra läs- och 

skrivkoden ser olika ut även om målet är detsamma, det vill säga att de strävar efter 

elevens bästa. Strategierna ser lite olika ut på skolorna men alla har ändå någon form 

av plan. En skola visar sig ha en särskild handlingsplan som ytterligare tydliggör vad 

skolan står för. På alla skolor finns det antingen speciallärare eller specialpedagog på 

skolorna, eller till och med båda delar. Om en elev behöver mer stöttning i sin läs- 

och skrivinlärning sätts åtgärder in så fort som möjligt på samtliga skolor. Tester görs 

också kontinuerligt för att få en bild av var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivut-

veckling. Resultaten följs upp och tydliggörs i den individuella utvecklingsplanen. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Analys och diskussion av lärarnas arbetssätt 

Alla fyra lärare lägger stor vikt vid den fonologiska medvetenheten utifrån sina valda 

arbetsmetoder. I Myrbergs (2001) forskningsöversikt framgår det att den fonologiska 

medvetenheten måste besegras innan det är någon idé att gå vidare vilket alla lärarna 

som blev intervjuade var eniga om. Lundberg och Herrlin (2006) menar att den fono-

logiska medvetenheten bör befästas hos eleverna genom att identifiera olika ljud ur 

ord. Lärarna A, B och D anser att den fonologiska medvetenheten är den grundläg-

gande tröskeln som måste klivas över innan det är någon idé att gå vidare i läs- och 

skrivinlärningen. Eftersom det krävs en hel del koncentration från elevernas håll att 

lära sig höra skillnaden mellan olika ljud är det därför viktigt att tänka som lärarna 

gör, att låta eleverna få ta den tid på sig som de behöver för att lära sig läsa (Lundberg 

& Herrlin 2006). För att eleverna ska kunna gå vidare i sin utveckling har det visat sig 

att på samtliga skolor måste de kunna bokstäverna ordentligt vilket även Lundberg 

och Herrlin (2006) och Liberg (1993) anser är viktigt. De ska kunna skriva bokstä-

verna samt veta hur de låter. Bokstavsinlärningen är därför det man ägnar mest tid 

åt. 

     De olika arbetssätten är väl genomtänkta hos de fyra lärarna. Lärare C arbetar med 

stavelseträning, vilket Lundberg och Herrlin (2006) menar är ett tillvägagångssätt 

som gör att ordets uppbyggnad blir tydligare.  

     Ordbilder nämns i intervjun med lärare B, där hon berättar att hennes elever får 

träna på att lära sig känna igen och läsa vanliga förekommande ord. Den här övning-

en har enligt Elbro (2006) en stor betydelse framöver i läs- och skrivutvecklingen då 

den bidrar till att eleverna känner igen vanliga förekommande ord snabbare vilket 

leder till en mer automatiserad läsning som gör att eleven i stället kan fokusera sig på 

vad texten handlar om. Hagtvet (1994) tar också upp igenkännandet av ordbilder 

men ur ett skrivutvecklingsperspektiv. Om eleverna får se orden ofta lär de sig också 

hur de stavas. 

     För att gå in närmare på själva bokstavsinlärningen säger lärare A att han inte läg-

ger så stor vikt vid att bokstäverna ska vara skrivna på ett korrekt sätt utan att huvud-

saken istället är att bibehålla motivationen hos de svagare eleverna, medan de andra 

lärarna anser att det är bra att ändå påpeka lite försiktigt. 
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     Läs- och skrivintresset tas upp av lärare A och C. Lärare A anser att läsintresset 

bör stimuleras så att eleven behåller sin läslust och det är helt i överensstämmelse 

med Lundberg och Herrlin (2006). Enligt författarna påverkas elevernas språk betyd-

ligt när de tar del av böckernas innehåll och en bok som har gett en bra läsupplevelse 

för eleven väcker en nyfikenhet som gör att han eller hon vill läsa mer. Upptäckar-

skrivande har en plats i lärare C:s klassrum vilket gynnar den fonologiska medveten-

heten enligt Hagtvet (1994). Eleverna utforskar bokstäverna på egen hand och det 

blir på så vis roligare att skriva. I Lpo94 är ett av målen att sträva mot att väcka ny-

fikenhet hos eleverna vilket böckers innehåll och upptäckarskrivande gör så länge det 

är på elevernas villkor. 

    Läraren D beskriver att hon arbetar mycket med grupptillhörighet med de elever 

som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden just för att det kan vara lätt att de 

hamnar utanför när de går iväg till en specialpedagog för att få extra stöd. Hon ser 

därför till att vissa moment i klassrumsarbetet är lika för alla men att det finns olika 

svårighetsgrader att välja mellan. Läraren B berättar att hon ser till att varje elev har 

ett individuellt arbetsschema som de får följa så att utmaningen hamnar på rätt svå-

righetsgrad. Lärare A nämner att de arbetar mycket med nivågruppering för att de 

svagare eleverna ska få ut så mycket som möjligt av det de behöver träna extra på. 

Det går att komma en god bit på väg genom att se till att driva en inkluderande verk-

samhet som i sin tur bidrar till en ökad kunskap. För att kunna individanpassa un-

dervisningen menar Ejeman och Molloy (2005) att det behövs en bra kännedom 

kring vilken hjälp eleven är i behov av eftersom orsakerna kan vara en mängd olika.  

     Det märks tydligt hos de fyra lärarna att alla har en stor entusiasm till att vilja 

handleda sina elever som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden under sin andra 

termin i år 1. Enligt Lpo94 ska skolan ta sitt ansvar vilket dessa lärare tydligt har 

gjort. De har sett till att undervisningen är individanpassad utifrån deras arbetssätt 

vilket kan leda till att motivationen som är viktig driver eleverna framåt i utveckling-

en. 

 

5.2 Analys och diskussion av skolornas arbetssätt 

Alla skolor kopplar in specialpedagogen i ett tidigt stadium vilket de anser vara 

mycket viktigt för att de elever som har en senare läs- och skrivutveckling ska få så 

mycket stöd som möjligt (Ejeman och Molloy, 2005). En tidig insats ökar chanserna 
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till en vidare bättre läs- och skrivutveckling. Det som skiljer skolornas arbetssätt åt är 

att tre av de fyra lärarna (skola A, B och D) i större utsträckning arbetar mer själv-

ständigt i klassrummet med de elever som behöver extra hjälp. I skola C verkar speci-

alpedagogen ha en viktigare roll än på de övriga skolorna. 

     Eleverna genomgår tester på höstterminen för att lärarna ska få en uppfattning om 

hur de ligger till i läs- och skrivutvecklingen. Genom denna kontroll får lärarna en 

klar bild av elevernas utvecklingsnivå (Lundberg & Herrlin 2006) vilket överens-

stämmer med det som står i Lpo94 om skolans ansvar för att alla elever ska få rätt 

utmaning. Även Malmquist framhäver vikten av att elevernas uppgifter ska utgå från 

deras nivå så att en bra bas kan växa fram i läs- och skrivutvecklingen (Ejeman & 

Molloy 2005).  

     Tidigare forskning om hur agerandet kring eleverna som inte har erövrat läs- och 

skrivkoden säger rent generellt att det är viktigt att upptäcka och åtgärda i ett tidigt 

stadium vilket de intervjuade lärarna har gjort. Ingrid Häggström (2003) beskrev 

varje elev som unik och att det är av stor betydelse att utföra tester för att se på vilken 

nivå åtgärderna ska sättas in. Testerna fungerar som underlag för den individuellt 

anpassade undervisningen (Ejeman & Molloy 2005). På alla fyra skolorna har sådana 

tester gjorts för att underlätta för både elever och lärare så att rätt material används 

för vidareutvecklingen. Mats Myrbergs forskningsöversikt (2001) pekar också på att 

ju tidigare insatserna görs för dessa elever desto lättare är det att nå önskat resultat. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Att genomföra intervjuer ansåg jag var ett bra val i den här studien. Genom intervju-

erna fick jag fram informanternas erfarenhet på ett tillfredsställande sätt. Det blev 

lätt för dem att tala fritt och jag kunde också få veta mer genom att ställa följdfrågor. 

Intervjun blev avslappnad när jag använde mig av diktafon under tiden. På det här 

sättet behövde jag endast göra stödanteckningar och jag kunde själv följa intervjun på 

ett bättre sätt. Däremot är ett problem med intervjuer att det finns så mycket att be-

rätta kring sitt sätt att arbeta. Därför kan det vara svårt för informanterna att förmed-

la allt de vill få sagt i en relativt kort intervju. 
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6 Avslutande kommentarer 

För mig som blivande lärare var det väldigt lärorikt att ta reda på hur flera lärare ar-

betar med de elever som inte har erövrat läs- och skrivkoden och inte bara hur någon 

enstaka gör. Det framgår tydligt att det finns en stor variation mellan lärarnas sätt att 

arbeta på de olika skolorna vilket ger mig en känsla av stor valfrihet inför den dag jag 

ska leda en klass. Genom det här arbetet har jag fått en mycket bra inblick i hur de 

olika metoderna fungerar samt vad fokus ligger på, vilket är befästningen av alfabe-

tet. Undersökningen har visat att det går alldeles utmärkt att arbeta med enbart en 

metod eller med flera. De olika kombinationerna av metoder gör att arbetssättet 

känns mer flexibelt då ett individuellt arbetssätt ska konstrueras för de elever som 

behöver längre tid på sig i läs- och skrivinlärningen. För att få en så optimal under-

visningsmetod som möjligt behöver man testa sig fram och se vad eleverna tycker är 

roligt. Det viktiga är att ha ett lustfyllt lärande och utnyttja det vidgade textbegreppet. 

Det är inte alltid säkert att en elev passar in i en speciell inlärningsmetod som majori-

teten tillhör. Elever som ännu inte har erövrat läs- och skrivkoden efter första termi-

nen i år 1 behöver få ett stimulerande och varierande arbetssätt så att de känner att 

de utvecklas och tar sig upp i sin kunskapstrappa.  

     En fråga jag funderat över är om det finns tid hos lärarna att söka sig utanför sina 

ramar för att lära sig nya metoder just för att de elever som behöver extra stöd ska få 

den variation de behöver. Eleverna kan lätt tappa intresset för att vilja lära sig om det 

inte är stimulerande nog. För eleverna kan det vara väldigt jobbigt att försöka förstå 

hur alfabetets bokstäver kan kombineras och vilket samband symbolerna och ljuden 

har och då är det extra viktigt att se till att nyfikenheten finns kvar till att vilja lära sig 

mer. Det är trots allt elevernas behov som ska styra den pedagogiska verksamheten. 

Vad händer om läraren inte har den kunskap som behövs av olika arbetsmetoder för 

att ge eleven de bästa förutsättningarna till att erövra läs- och skrivkoden? I en av 

skolorna arbetar de till exempel enbart efter Umeå-modellen. Finns det en tillräckligt 

stor variation i den metoden att den passar alla elever? 

     Min studie har gett mig en tydligare bild av hur elever idag stöttas i sina svårighe-

ter i läs- och skrivinlärningen, både av lärarna själva och av skolan som helhet. Det 

jag har märkt men inte fått uttalat är dock att tiden inte alltid räcker till hos skolorna. 

Tiden till att få ägna sig mer åt de elever som behöver extra stöd. En framtida idé till 

undersökning skulle vara att få studera den inkluderande verksamheten. Finns det 
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möjlighet till att elever med olika behov oftare kan inkluderas i den pedagogiska 

verksamheten än vad som sker idag. Att tänka inkluderande är ett begrepp som ofta 

tas upp numera och som vore intressant att få studera närmare. 

     Alla arbetssätt kräver en hel del planering och tankar. Är det bäst för en viss grupp 

elever att få arbeta tillsammans eller är det bättre att var och en får en egen tid med 

specialpedagogen? Med andra ord är det väldigt viktigt att höra med eleven hur han 

eller hon vill ha det för att få en individanpassad undervisning.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur ofta har du arbetat i år 1? 

3. Hur vanligt är det att barn inte har erövrat läs- och skrivkoden efter första 

terminen i år 1? 

4. Vad har du för strategier för att arbeta med barn som behöver längre tid på 

sig för att erövra läs- och skrivkoden under termin två i år 1? 

5. Vad har skolan för strategier för att arbeta med barn som behöver längre 

tid på sig för att erövra läs- och skrivkoden under termin två i år 1?  

6. Hur är det organiserat och hur fungerar det? 

7. Hur ser du på ditt arbetssätt? 

8. Är det något du fortfarande vill förändra för just de elever du har idag? 

9. Vad har du för syn på läs- och skrivinlärning idag och hur har den föränd-

rats genom åren? 

10.  Vilka problem har de ”svaga” eleverna? 

 


