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Syftet med denna studie var att ge exempel på hur lärare arbetar med läs- och 
skrivinlärning i sin undervisning i årskurs 1. Syftet var även att ge exempel på hur 
lärarna motiverar sina val av metoder och hur de arbetar med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. För att uppfylla syftet och få svar på våra frågeställningar har vi 
intervjuat 9 lärare. Vi gjorde en kvalitativ studie och använde oss av den 
semistrukturerade intervjumodellen. I vårt resultat framkom det att lärarna blandade 
metoder och plockade delar från fem olika metoder för att nå det bästa resultatet. 
Lärarnas kunskapssyn låg till grund för hur de blandade. Deras motiveringar till val 
av metoder handlade bland annat om trygghet. Ett par lärare hänvisade dock till 
vetenskap och Lpo 94. När det gällde åtgärderna för elever med läs- och 
skrivsvårigheter framkom det att specialläraren tillkallades i första hand i de flesta 
fallen.  
 
 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, ljudningsmetoder, helordsmetoder och 
tester/diagnostisering. 
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1. Inledning 
 
Att undervisa elever i läsning och skrivning tillhör skolans viktigaste uppgifter, 
skriver Høien och Lundberg (1999). Att kunna läsa och skriva är viktigt för eleverna 
på grund av att mycket av undervisningen bygger på dessa färdigheter . 
 
Många människor har fått sämre självkänsla på grund av att de inte kan läsa eller 
skriva tillräckligt bra. Dagens samhälle kräver att alla kan det. Har man då problem 
med det blir eleverna lidande och får svårigheter i alla ämnen. Förr i tiden kunde man 
sluta skolan efter år 9. Det krävdes inte så mycket läs- och skrivkunskaper. I dagens 
samhälle är det många ungdomar som väljer att fortsätta sina studier och ofta krävs 
det både gymnasie- och högskoleutbildning för att få arbete. Detta innebär att brister 
i läs- och skrivfärdigheter ständigt blir mer synliga, enligt Høien och Lundberg 
(1999). 
 
Förebyggande åtgärder arbetas det redan med i förskoleklassen, men läsningen och 
skrivningen kommer igång i år 1 och det är då elevernas eventuella svårigheter också 
blir mer påtagliga. Därför har vi valt att inrikta oss på årskurs 1. För vissa barn tar det 
längre tid innan de är färdiga med bokstavsinlärningen och därför är det viktigt att vi 
som lärare och pedagoger vet hur vi ska hjälpa dessa elever. En lärare har på sitt 
ansvar att hjälpa, stödja och undervisa eleverna i deras läs- och skrivinlärning. Alla 
lärare kommer att stöta på dessa elever som behöver stöd och då bör de vara 
förberedda på att hjälpa. 
 
Kap. 4, 1§ i skollagen betonar att: 
 
                          ”särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”.  
 
I Läroplanen för skolan, Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998a), står det att: 
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns  
olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som  
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför  
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (s.6).  

 
Dagens skola ska vara en skola för alla. Oavsett om eleven lider av läs- och 
skrivsvårigheter eller har ett annat funktionshinder ska skolan ge det stöd som 
behövs för att uppfylla elevens behov i läsning och skrivning. 
 
I kursplanen för ämnet svenska står det att eleverna i slutet av femte skolåret ska ha 
uppnått följande mål: 

 
kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap  
i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala  
om läsningens upplevelser samt reflektera över texter (www.skolverket.se,  
2008-04-23, se under: mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte  
skolåret).  

 
För att eleverna ska kunna nå målen behöver de få allt stöd som krävs och som de 
behöver. Det är då bra att börja med detta så tidigt som möjligt för att inte eleverna 
ska hamna efter i sin läs- och skrivutveckling.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med vårt examensarbete är att ge exempel på vilka metoder lärarna använder 
och hur de arbetar med metoderna för läs- och skrivinlärning i undervisningen i år 1. 
Syftet är även att ta reda på hur lärarna motiverar sitt val av läs- och 
skrivundervisningsmetoder samt hur lärarna beskriver att de arbetar med elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 
För att uppfylla syftet har vi valt dessa frågeställningar: 
 
1. Vad använder sig lärarna av för metod i undervisningen och hur används den? 
2. Hur motiverar lärarna sina val av metoder? 
3. Vilka åtgärder använder lärarna för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
 
1.3 Studiens disposition 
 
Avsnitt ett innehåller inledningen till varför vi har valt denna studie. Där finns även 
vårt syfte och våra frågeställningar. 
 
I avsnitt två skriver vi om aktuell litteratur, tidigare forskning och visar på olika 
synsätt om vad läs- och skrivsvårigheter är. Vi skriver även om de arbetsmetoder som 
våra respondenter arbetar med. 
 
I avsnitt tre beskrivs vår metod, alltså hur vi har gått tillväga. Vi skriver bland annat 
om urval, genomförande och etiska ställningstaganden. 
 
Vårt fjärde avsitt är resultatdelen där vi redovisar vad som framkommit under våra 
intervjuer. 
 
I femte avsnittet ställs litteraturen mot vårt resultat som analyseras. 
 
I sjätte och sista avsnittet diskuterar vi vår metod och vårt resultat. Här knyts allt 
samman och avslutar vår uppsats. 
 
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
I vårt arbete kommer vi att nämna olika metoder som är indelade i två grupper. Den 
analytiska-/helordsmetoden och den syntetiska-/ljudningsmetoden. För att göra det 
lättare för läsaren kommer vi hädanefter att använda oss av begreppen helordsmetod 
och ljudningsmetod. En av läsinlärningsmetoderna som vi beskriver är LTG som är 
en förkortning av läsning på talets grund. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
2.1 Olika synsätt på läs- och skrivsvårigheter 
 
Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) nämner att de metoder som används idag är 
mer eller mindre uppbyggda av en kombination av helord och ljudning. Hur man 
kombinerar beror på vilket synsätt man har på läsning och vad man väljer att lägga 
tyngdpunkten på, förståelse (ljudning) eller på avkodning (helord) enligt Larsson 
m.fl. (1992).  
 
I boken Hur barn lär sig läsa och skriva nämner Liberg (2006) att det har lagts ner 
mer fokus på forskning inom läsning än om skrivning. Skolan fokuserar ofta på 
grammatik och teknik Man har utgått från ett individualpsykologiskt perspektiv, 
vilket innebär att man främst är intresserad av hur den enskilda individen lär sig läsa 
och hur denne läser (den traditionella läs- och skrivundervisningen). Det som står i 
centrum är elevens individuella prestationer eller bristen av dessa i undervisningen. 
Detta kan leda till att barn får läs- och skrivsvårigheter då de inte förstår varför de ska 
lära sig utan bara att de ska lära sig. Liberg (2006) skriver om åtgärder för att 
förhindra de läs- och skrivsvårigheter som kan vara beroende av den traditionella läs- 
och skrivundervisningen. För det första ska man undvika den traditionella läs- och 
skrivundervisningen då inte alla barn har de förkunskaper som krävs och därmed 
inte kan relatera till den specifika inlärningstekniken. Man kan även diagnostisera 
barnens kunskaper innan de börjar med undervisningen för att se var barnen 
befinner sig. Därefter kan man individanpassa aktiviteterna. Det kan även finnas 
andra orsaker till barns läs- och skrivsvårigheter som till exempel biologiska, 
neurologiska och psykologiska, skriver Liberg (2006).  
 
Liberg (2006) förespråkar det sociokulturella synsättet.  Detta innebär att det sociala 
samspelet där den vuxna vägleder eleverna och lägger fokus på att läsa och skriva 
effektivt har betydelse för läs- och skrivutveckling. Säljö (2003) skriver att en av 
utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man intresserar 
sig av hur individer och grupper tar till sig och använder sig av fysiska och kognitiva 
resurser. Författaren säger att lärande inte endast sker i skolmiljö utan många av de 
grundläggande färdigheter och insikter skaffar man sig bland annat av familj och 
vänner. Samtal vid dessa situationer är sammanhang där lärande sker genom 
interaktion mellan människor (Säljö, 2003).  
 
Byström (2007) skriver att en orsak till att det finns så många barn med läs- och 
skrivsvårigheter är lärarnas bristande kompetens. Sandström Kjellin (2002) skriver 
att olämplig undervisning och för lite lästräning kan vara en orsak till svårigheter. 
Liberg (2006) skriver att man lär sig läsa både genom att gå från de små delarna till 
helheten och vice versa. Man ser läs- och skrivutvecklingen som ”en automatisering 
av den mentala informationsbehandlingen” (s.17).  Ju mer du övar din läsning, desto 
mer går det per automatik (Liberg, 2006). 
 
Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan 
variera, men oavsett orsak ansvarar skolan för att ge eleverna samma förutsättningar 
till en fungerande skolgång. På 1970-talet gjordes en utredning om skolans inre 
arbete (SIA) och begreppet åtgärdsprogram kom till. Fokus lades ofta på den enskilda 
eleven och eleven i sig ansågs vara problemet. Utredarna av SIA var dock kritiska mot 
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denna aspekt och menade att problemet måste analyseras. Författarna (Pehrsson och 
Sahlström, 1999) skriver vidare att utredarna av SIA menade att en diagnos sällan 
kan säkerställa problemets uppkomst.  
 
 
2.1.1 Symptom till läs- och skrivsvårigheter 
 
Druid Glentow (2006) skriver att lässvårigheter bland annat kan visa sig genom att 
eleven läser långsamt och till exempel inte hinner med att läsa textremsan på TV:n 
eller att de tappar bort var i texten de befinner sig. Vissa elever läser istället alldeles 
för fort och gissar sig till vad som står i texten. En del elever vänder på bokstävernas 
följd, exempelvis kan bra läsas som bar. Eleven kan även helt missa att läsa vissa 
delar av ord eller istället göra tillägg på ord. 
 
Om eleven däremot har skrivsvårigheter kan dessa bland annat visa sig genom att 
eleven är osäker i sin skrivning. Eleven kan ha svårigheter att skilja på talspråk och 
skriftspråk och skriver ofta orden som de låter. De kan vara osäkra på bokstävernas 
form, ljud och blanda ihop stora och små bokstäver. Utelämning av vokaler, 
konsonanter eller ändelser är ofta förekommande vid skrivsvårigheter, skriver Druid 
Glentow (2006).  
 
 
2.1.2 Dyslexi 
 
Dyslexi innebär att man har svårigheter med sina läsfärdigheter, skriver Høien och 
Lundberg (1999). Ordet dyslexi betyder svårigheter med ord (dys = svårigheter, lexia 
= ord). När man har dyslexi innebär det att man har ”stora och ihållande 
lässvårigheter” (s.10, Høien och Lundberg, 1999). Författarna är noga med att 
poängtera att begreppet dyslexi är svagt klarlagt och har diskuterats många gånger. 
Trots att begreppet dyslexi på många håll är accepterat är det likväl många som anser 
att dyslexi inte finns. Författarna poängterar också att man inte behöver vara 
ointelligent på något vis för att man har dyslexi, utan det kan drabba alla sorters 
människor med skillnader i intelligens (Høien och Lundberg, 1999). Jacobson och 
Lundberg (1995) skriver att de personer som har dyslexi ofta är begåvade, har talang 
och att de har kreativ fantasi. Men det är sällan de får tillfälle att utveckla dessa för 
att skolan inte har de rätta kompetenserna för att hjälpa eleverna.  
 
Høien och Lundberg (1999) skriver att begreppet dyslexi är svagt och det blir svårt att 
dra gränsen för vad som är dyslexi och vad som är dålig läsning. Om en elev är svag i 
sin läsning behöver det inte betyda att eleven har dyslexi. Generellt anses man vara 
dyslektisk när man, trots ökade insatser, inte kan nå den nivå i läsning som anses 
vara normal, skriver Høien och Lundberg (1999). För över 100 år sedan kom de första 
vetenskapliga rapporterna om dyslexi, fast där kallades problemet för ordblindhet. 
För att säkerställa att en elev har dyslexi, måste ett ”erkänt, standardiserat 
ordavkodningstest” (s.17, Høien och Lundberg, 1999) göras. 
 
Läsning består av två delar, enligt Høien och Lundberg (1999). Dessa delar är 
avkodning och förståelse. Den tekniska delen av läsning är att kunna avkoda en text 
och det kan göras genom ljudning, stavelseläsning och bokstavering. Att däremot 
förstå vad man läser är en annan sak. Høien och Lundberg (1999) skriver att många 
säkert känner igen sig i situationen där man läser tyst för sig själv eller för andra och 
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helt plötsligt kommer på att man inte vet vad man har läst. För de människorna är 
avkodningen inget problem, utan det går per automatik. Om du däremot har dyslexi 
är det svårt för dig att förstå en text på grund av att du inte kan avkoda den 
ordentligt. Grundproblemet hos människor med dyslexi är ofta avkodningen. De går 
hand i hand. Om du inte kan läsa kan du heller inte alltid förstå, skriver Høien och 
Lundberg (1999). 
 
Druid Glentow (2006) skriver i sin bok att alla elever har olika förutsättningar och 
behöver mer eller mindre hjälp med att få bukt på sina skrivsvårigheter. Ofta blandas 
begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter ihop, men det är inte rätt. För att 
klassificeras som dyslektiker måste eleven ha genomgått en medicinsk och 
psykologisk utredning som bekräftar diagnosen dyslexi. Som lärare kan man inte 
själv ställa en diagnos, skriver Druid Glentow (2006). Om föräldrar eller eleven själv 
vill ta reda på om eleven har dyslexi, ska man som lärare hänvisa till skolhälsovården, 
logoped, skolpsykolog eller till särskilda dyslexiutredningsinstitutioner.  
 
I detta arbete ligger inte fokus på dyslexi utan det beskrivs för att klargöra att det 
finns skillnader, men dessa kommer inte att specificeras. 
 
 
2.2 Läsinlärningsmetoder  
 
Vissa forskare, exempelvis Molloy (1996), tycker att de flesta lärare ”undervisar så 
som de själva en gång blivit undervisade” (s.6). De vill inte ifrågasätta sitt 
undervisningssätt. Det finns dock andra forskare, exempelvis Arfwedson (1998), som 
menar att lärare är väldigt medvetna om varför och hur de bedriver en viss 
undervisning, skriver Sandström Kjellin (2002). 
 
Lärare måste förstå varför de måste välja en speciell metod. Metoderna måste 
granskas kritiskt för att läraren ska känna den säkerhet och flexibilitet som behövs 
för att elever med olika förutsättningar ska lära sig läsa, enligt Larsson m.fl. (1992). 
De elever som inte kan lära sig läsa med den metoden läraren väljer måste få hjälp av 
någon annan metod eller ett annat arbetssätt. Men för att kunna hjälpa elever i 
svårigheter bäst måste man ta reda på vad det är eleverna har svårigheter med, enligt 
Larsson m.fl. (1992).  
 
Ljudningsmetoden är en metod där man utgår från delar i ett ord, skriver Larsson 
m.fl. (1992). Det kan vara bokstäver, ljud eller stavelser som man sedan sammanför 
till ord. Wittingmetoden är den mest renodlade ljudningsmetoden. Kritiken mot 
ljudningsmetoden är att ”avkodning utan hjälp av kontext ger långsammare avläsare” 
(Larsson m.fl. 1992, s.15). Barnen hinner glömma det de läste i början, enligt 
författarna.  
 
Larsson m.fl. (1992) skriver att man i helordsmetoden utgår från ord, fraser eller 
satser. Den helordsmetod som används mest är LTG (läsning på talets grund). Det 
finns argument som säger emot denna metod och ett av dem är att om det är för 
mycket kontext lär sig barnen inte att identifiera alla bokstäver i ett ord så de börjar 
gissa istället.  
 
Nedan kommer Bornholmsmodellen, Wittingmetoden och Pilen att beskrivas. Dessa 
är ljudningsmetoder och har det individualpsykologiska synsättet där den enskilda 
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eleven står i centrum. Vid diagnostisering används normerade material till dessa 
metoder, enligt Pehrsson och Sahlström (1999). Även Helhetsläsning och LTG 
kommer att beskrivas och dessa är helordsmetoder och har det sociokulturella 
synsättet där sociala aspekter står i fokus. Vid diagnostisering används ej normerade 
material till dessa metoder, enligt Pehrsson och Sahlström (1999). 
 
 
2.2.1 Bornholmsmodellen 
 
Bornholmsmodellen är ett vetenskapligt och systematiskt uppbyggt program med 
syftet att stimulera barns språkliga medvetenhet innan de börjar sin läsinlärning i 
årskurs 1.  Arbetet med Bornholmsmodellen bidrar till att förebygga elevernas 
eventuella framtida läs- och skrivsvårigheter. Enligt undersökningar gynnas elever 
som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter av Bornholmsmodellen. Genom 
språklekar kan barnen upptäcka språket och dess form utan att lägga fokus på 
innehållet. Barnen sporras att sätta ord på allt de gör och de får även lyssna på ljud av 
olika slag (http://www.bornholmsmodellen.nu/). 
 
 

      En god läsutveckling vilar på fyra pelare: 
1. språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet 
2. bokstavskunskap  
3. ett gott ordförråd 
4. motivation eller uppgiftsorientering  

(Lundberg, 2007, s.7). 
 
 
2.2.2 Wittingmetoden 
 
Wittingmetoden, även kallad den psykolingvistiska metoden, utvecklades av Maja 
Witting under första halvan på 1980- talet. Metoden har två centrala 
tillämpningsområden, enligt Ejeman och Molloy (2005). Den ena är nyinlärning då 
eleverna lär sig läsa för första gången och det andra är ominlärning och det gäller 
elever som på grund av läs- och skrivsvårigheter måste lära om. Författarna skriver 
att huvuddragen i det praktiska arbetet är symbolinlärning, sammanljudning, 
avlyssningsskrivning och fritt associerande. Symbolinlärningen börjar med de nio 
vokalerna och därefter med konsonanterna. När eleverna behärskar sambandet 
mellan vokalerna och deras tecken kan sammanljudningsövningarna komma igång. 
Övningarna förekommer i två varianter. I den ena framhävs sambandet mellan 
tecken och språkljud liksom sammanljudsriktning och kontinuitet. I den andra 
övningen ska eleverna genom sina kunskaper i sammanljudning automatisera 
sammanljudningen. Avlyssningsskrivning, som är ett av de mest centrala momenten, 
enligt Ejeman och Molloy (2005), innebär att eleverna lyssnar koncentrerat på en 
språkstruktur som läraren uttalat, de upprepar den med artikulation och begrundar 
språkljudsintrycket. Sedan skriver de ner den bokstavskombination som de hört och 
granskar den så att den stämmer med språkljudskombinationen. När eleverna ska 
associera fritt tittar de närmare på språkstrukturer som exempelvis ås, is, es, och de 
tittar även på om de kan associera orden till något. Sedan ska eleverna se om de kan 
använda språkstrukturerna till att skapa ord. Orden ska sedan bearbetas vilket 
innebär att eleverna får berätta, beskriva och förklara vad de associerar orden till. 
Elevernas fria skrivande utvecklas också ur arbetet med språkstrukturerna. 
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Skönlitteratur och faktaböcker används för att utveckla självständigt läsande, skriver 
Ejeman och Molloy (2005) . 
 
 
2.2.3 Pilen 
 
Pilen är en metod i svenska för grundskolan år 1- 9 (www.alfamax.se). Första delen, 
Pilen 1, kan sättas in först när bokstavsinlärningen är klar och eleverna kan läsa korta 
ljudenliga ord. Metoden är ursprungligen utarbetad för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Undervisningen utgår från elevens behov. Eleverna får arbeta i sin 
egen takt på sin egen nivå. De får reflektera över språkets uppbyggnad, funktion och 
möjlighet. Samarbetsövningar ingår i det laborativa materialet. De moment som 
ingår i Pilen är: ordkunskap, stavning, ordbildning, läsförståelse, språklära och 
meningsuppbyggnad. Parallellt med detta behövs fri skrivning och läsning. Ett mål 
med denna metod är att stärka elevens språkkänsla och det görs ur fyra synvinklar 
exempelvis:  
1. Fonologisk: tecken – ljud, rim, betoning, vokalvarianter. 
2. Morfologiskt: sammansättningar, stam-ändelser, morfem, släktord.  
3. Syntaktiskt: språklära, språkriktighet, meningsuppbyggnad, skrivregler.  
4. Pragmatisk: ordkunskap, läsförståelse, bildspråk, nyanser i språket.  

 
Kunskapen ska bygga på förståelse, inte utantill-lärande. Det material som används 
är arbetsblad, laborativt material, lyssnar övningar, lärarhandledning och facit och 
fristående datorprogram. Eleverna får själva välja bland aktiviteterna och de får föra 
loggbok över sitt arbete (www.alfamax.se).  
 
 
2.2.4 Helhetsläsning 
 
I Utbildningsdepartementet (1997) står det att helhetsläsning är en metod där 
eleverna direkt får uppleva sig som läsare. Eleverna sätter fokus på innehållet från 
första stund och föräldrarna är involverade i detta redan från första föräldramötet. 
Eleven får välja en bok som han/hon sedan tittar i tillsammans med läraren. De 
börjar med att titta på bilderna och sedan läser läraren och pekar ut läsriktningen 
under tiden. Efter det läser lärare och elev texten tillsammans. Till sist ska eleven läsa 
texten själv. Eleven får mycket uppmuntran. Texten läses vid flera tillfällen innan 
eleven får läsläxa. Läraren skriver i kontaktboken och berättar för föräldrarna vad de 
har tränat på och föräldrarna skriver tillbaka och berätta hur det har gått hemma. 
Kontaktboken läses även för eleverna så att de får en inblick i vad skrift kan användas 
till. Parallellt med helhetsläsning tränas bokstäver och ljud. Dessutom får eleverna 
öva på att skriva från första dagen. Då är det fritt att blanda bilder och bokstäver. För 
att helhetsläsning ska bli verklig läsning behövs även samtal, språklekar, individuellt 
arbete, ordförståelse och högläsning. Det står även att fördelen med denna metod är 
att läsrytmen blir naturlig och intonationen kommer med från början. Detta bygger 
på att eleverna själva väljer de böcker de vill läsa (Utbildningsdepartementet, 1997). 
 
 
2.2.5 LTG 
 
LTG (Läsning på talets grund) utvecklades av Ulrika Leimar 1974 och är en 
kombinerad metod som innehåller både ljudning och helord principer med övervikt 
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för helord, enligt Ejeman och Molloy (2005). De skriver att metoden kännetecknas av 
de fem faserna, samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen 
och efterbehandlingsfasen. Samtalsfasen är den mest betydelsefulla fasen och den 
utgår från texter som eleverna själva föreslår. Texten har då sin utgångspunkt i 
gemensamma upplevelser och iakttagelser. För att samtalen ska variera bör det vara 
cirka 7 elever per grupp (lämpligt även för de två nästkommande faserna). I 
dikteringsfasen diskuterar grupperna fram fraser (från samtalsfasen) som läraren 
skriver upp på ett blädderblock. Läraren ljudar medan hon skriver och är noga med 
stor bokstav och punkt. Efter detta följer laborationsfasen. Läraren har skrivit upp 
enstaka bokstäver, enstaka ord, ändelser eller hela meningar på remsor av papper. 
Dessa ska användas vid övningarna som är anpassade till den enskilde eleven. I 
återläsningsfasen läser eleverna samma text som de skrev på blädderblocket fast nu 
har läraren skrivit ut den på dator. Varje elev läser texten tillsammans med läraren. 
Även detta sker efter elevernas nivå. Lämpligast är att börja med de elever som läser 
bäst, skriver Ejeman och Molloy (2005), för dessa elever läser relativt snabbt och det 
blir då mer tid över åt dem som mest behöver hjälp. I efterbehandlingsfasen arbetar 
varje elev vidare med ord ur texten och tränar på bokstavsljud. Eleverna skriver 
orden på kort som sparas i den alfabetiskt ordnade ordsamlingslådan. Parallellt med 
läsinlärningen tränar eleverna på att skriva. De börjar med att rita händelsebilder och 
sedan skriver de text till, enligt Ejeman och Molloy (2005). 
 
 
2.3 Test/diagnostisering 
 
Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att det i dagsläget efterfrågas tester och annat 
material som kan diagnostisera elevernas läs- och skrivförmåga. Det pågår 
diskussioner och forskning om vilken metod som anses vara bäst och om hur man 
åtgärdar läs- och skrivsvårigheter. Pehrsson och Sahlström (1999) har i sin studie 
Kartläggning av läsning och skrivning ur ett deltagarperspektiv skrivit om hur man 
genom analysverktyg kan synliggöra olika aspekter inom läsning och skrivning. I 
boken tar de upp tre olika kriterier på aspekter som författarna tycker testerna ska 
uppfylla. Dessa kriterier är: 
 

Lärandets möjligheter 
• Att använda sina erfarenheter. 
• Att förvänta sig glädje och kompetens. 
• Att uppleva sin ansträngning som meningsfull. 
• Att dela kunskap med andra. 

 
Språk och kommunikation 
• Att förstå avsikten med språk. 
• Att förstå avsikten med skrift. 
• Att förstå språkets struktur. 

 
Skriftens beståndsdelar 
• Ord 
• Bokstäver 

• Ljud 
(Pehrsson och Sahlström, 1999, s.81) 

 
Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att i normerade material kan resultatet mätas 
och bedömas genom kriterier och värderingar uppsatta av den som gör testerna. 
Läsförmågan är uppdelad i delfärdigheter i materialet. Här fokuserar man på de små 
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delarna som till slut övergår i en helhet. Testerna mäter alltså i huvudsak skriftens 
beståndsdelar, språkets struktur och grammatik. I motsats till ej normerat material, 
är tiden en viktig del av materialet. I materialet finns det delar med endast ett rätt 
svar och man utgår inte från elevernas egna erfarenheter. På grund av detta läggs 
inget fokus på elevernas eget sätt att tänka och lära. Exempel på normerade tester är 
de som görs inom Bornholmsmodellen, enligt Pehrsson och Sahlström (1999). 
 
Bornholmsmodellen har ett grupp-prov där man bedömer den fonologiska 
medvetenheten, skriver Häggström och Lundberg (1997). Eleverna gör provet 
samtidigt men sitter placerade med mellanrum. Provet är indelat i tre huvuddelar:  
1. Vilket ord är längst? (jämföra ord av olika längd, antal fonem). 
2. Vilka ord låter lika i början? (jämföra begynnelseljuden). 
3. Hur många ljud hör du? (räkna antalet fonem). 

Provet är till för att se var nivån i klassen ligger och man kan då urskilja vilka elever 
som har risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Enskilda elevers utveckling kan 
följas om provet görs varannan eller var tredje månad, skriver Häggström och 
Lundberg (1997). 
 
Lundberg och Herrlin (2005) har gjort ett testmaterial som heter God Läsutveckling, 
där elevernas läsutveckling kan synliggöras genom att varje elev har ett individuellt 
schema där utvecklingen regelbundet dokumenteras. Till de grundläggande faserna, 
fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse 
finns metodiska övningar för att stimulera läsutvecklingen och förhindra att eleverna 
kör fast. Författarna rekommenderar att kartläggning bör ske varannan månad i 
början och att elever med svårigheter bör kartläggas oftare. Detta test skrivs det inte 
om i kartläggningsboken (Pehrsson och Sahlström, 1999) men testet uppfyller 
kriterierna ”språk och kommunikation”, ”skriftens beståndsdelar” samt delar av 
”lärandets möjligheter” som Pehrsson och Sahlström (1999) skriver om. 
 
Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att ej normerade arbetsmaterial mäter och 
behandlar läsning och skrivning med hänsyn till elevernas erfarenheter och 
kunskaper. Materialet som används utgår från teorier där helheten är i fokus. Man 
börjar alltså storskaligt och går sedan till de specifika delarna av helheten. Resultaten 
är oberoende av både tid och skala. Målet med ej normerat material är att få veta 
något om enskilda elevers förmåga, förståelse och attityd gentemot läsning och 
skrivning. Materialet visar även elevens svagheter och starka sidor. Ett av syftena är 
att visa eleverna att läsning är en process. Exempel på ej normerade tester är 
läsutvecklingsschemat (LUS), enligt Pehrsson och Sahlström (1999).  
 
På www.lus.nu står det att läsutvecklingsschemat LUS är ett verktyg för lärare i 
skolans alla stadium. LUS hjälper lärarna att bedöma eleverna i deras läsutveckling. 
Med hjälp av läsutvecklingsschemat kan lärarna snabbt se om någon elev hamnar 
efter och då tillsätta åtgärder. LUS innefattar tre olika faser. Fas 1 är utforskande och 
innehåller tolv olika punkter som hjälper eleverna att tillägna sig kunskaper om 
läsförmågan. Fas 2 är en expanderande fas med sju punkter där eleverna vidgar sin 
läsning genom att läsa svårare böcker. Fas tre kallas för litterat läsande som innebär 
att läsaren ska tillägna sig både abstrakt och hypotetiskt tänkande kring det de läser 
(www.lus.se).  
 
Ejeman och Molloy (2005) skriver om att de barn som hamnar lågt på 
standardiserade tester är de som oftast har lässvårigheter. De har ofta svårt att avläsa 
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texter och att skriva. Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att de standardiserade 
tester och diagnoser som de använde sig av i början av sin yrkeskarriär inte tillförde 
dem relevant kunskap för att kunna följa barns lärande i läsning och skrivning. När 
de upptäckte läsutvecklingsschemat, LUS, kände de att det materialet delvis 
motsvarade deras behov av att kunna följa eleverna i deras läsning och skrivning. För 
att uppfylla behovet helt har de använt sig av intervjuer av barn och ungdomar och 
deltagande observationer vid läs- och skrivsituationer som de sedan har analyserat. 
Därigenom har de fått mer kunskap av barn och ungdomars förståelse av 
skriftspråket och deras strategier. Det förs ständigt diskussioner om det är bra eller 
dåligt att använda sig av standardiserade tester av läs- och skrivförmågan. De som 
förespråkar testerna menar att diagnoserna ger information om var eleven befinner 
sig i sin läs- och skrivutveckling samt att testerna kan användas som underlag vid 
exempelvis utvecklingssamtal då lärare och elever kommer överens om fortsatta mål i 
arbetet. Kritikerna av dessa tester menar att testerna inte tar hänsyn till tankeformer 
och kunskaper som är viktigast i elevernas utveckling och att de inte ger något bra 
underlag för åtgärder. De säger också att det är mer tekniken som testas genom att 
lästesten oftast omfattar läsande av enstaka ord, fraser eller satser och för att öva 
skrivandet används stavningstester. Detta kan leda till att man arbetar mer med 
tekniken för att utveckling ska ske även fast det kan vara elevernas relation till andra 
och arbetsförhållandena i skolan som är problemet, enligt Pehrsson och Sahlström 
(1999).  
 
Bjar och Liberg (2003) skriver att det är viktigt att man är medveten om att det inte 
finns något prov som är helt rättvisande utan det är en bra kombination av formella 
och informella kartläggningar som kan ge en mer rättvis bild av eleverna. De påpekar 
också att en lärare bör veta vilket syftet är med provet och vad han/hon har tänkt sig 
för åtgärder. Om provet inte leder till några pedagogiska åtgärder finns det ingen 
anledning att utsätta eleverna för dessa prov (Bjar och Liberg, 2003). 
 
 
2.4 Tidigare forskning/Litteraturstudier 
 
Enligt Liberg (2006) kom man i forskningen fram till nya rön inom den språkliga 
förmågan i slutet av 1960-talet. Forskningen undersökte barns förmåga att tala om 
språk. I flertalet studier kom man fram till att de barn, i förskolan, som hade problem 
att ljuda troligtvis skulle få läs- och skrivsvårigheter när de blev äldre. Barn som 
kunde ljuda skulle däremot klara sig bra i skolan. Forskning har visat att barn som 
inte förstår hur och varför man läser också troligtvis kommer att få läs- och 
skrivsvårigheter, skriver Liberg (2006).  
 
Länge har det pågått diskussioner om vilka läsinlärningsmetoder som bör användas. 
Ljudmetoden och helordsmetoden borde komplettera varandra, enligt Svensson 
(1998). Metoderna kan användas i skilda stadier i läsinlärningen och elever lär sig 
bäst genom individuellt formade metoder. Många pedagoger är överens om att 
använda den metod som passar elevens behov, enligt Svensson (1998). Även Liberg 
(2006) skriver att forskare menar att man ska kombinera ljudmetod med 
helordsmetod. Det är viktigt att kombinera ljudmetoder och helordsmetoder på 
grund av att läsarna kan lära sig läsa från de små delarna till helheten och vice versa.  
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Pehrsson och Sahlström (1999) skriver om Åke Edfeldt och hans syn på läsprocessen. 
Edfeldt menar att: 
 

Ljudanalysen är ett nödvändigt redskap för att ta sig fram i svåra  
texter, för att hitta tillbaka till den rätta tråden när man ”läst fel”  
och över huvud taget för att kunna stava till ord så att ens skrift blir  
begriplig. (s. 11 ). 

 
Vi har tagit del av en tidigare uppsats där tre studenter vid Högskolan Kristianstad 
har gjort en undersökning om ”Läsinlärning och lässvårigheter” (Andersson, Carlsson 
och Gustavsson, 2005). De skriver att de flesta av deras respondenter börjar med 
ljudmetoden för att den verkar fungera på många elever. Men samtliga respondenter 
blandar metoder när de arbetar med läsinlärning och lässvårigheter för att man 
måste se till varje individ och deras olika behov och inlärningsstil. Författarna 
refererar till Konsensusprojektet, vilket har som syfte att skapa en enighet i frågor 
kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, där det står att den viktigaste faktorn för 
att förhindra elevernas läs- och skrivproblem är att läraren har hög kompetens. 
Genom intervjuer har det framkommit att 8 av 13 klasslärare känner att de har 
möjlighet att hjälpa elever som har svårigheter med läsinlärningen (Andersson m.fl. 
2005).  
 
Byström (2007), som är journalist, skriver i sin artikel om Jan Björklunds satsning på 
skolan.  Regeringen har en budget på 2 miljarder. Av dessa ska det satsas 3,7 miljoner 
på fortbildning av lärare och 900 miljoner ska satsas på de lågstadieelever som har 
svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Byström (2007) skriver även om Mats 
Myrberg som är professor i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Myrberg menar att en orsak till att det finns så många barn med läs- och 
skrivsvårigheter är just lärarnas brist på kompetens. Han tycker att ambitionsnivån 
är alldeles för låg på lärarhögskolorna och att många nyexaminerade lärare lämnar 
skolorna utan tillräckliga kunskaper (Byström, 2007). 
 
Lundberg (2006) skriver att för de barn som har lätt för att lära sig läsa spelar det 
ingen roll vilken undervisningsform läraren väljer. De som är motiverade lär sig i stor 
utsträckning på egen hand oavsett metodik. För dem som har svårt med läsningen 
kan uppläggningen av läsundervisningen vara helt avgörande. ”Läsundervisning som 
är genomtänkt, systematisk och avpassad till varje barns nivå och utvecklingstakt, en 
läsundervisning som bygger på vetenskaplig grund” (Lundberg, 2006, s. 6). 
 
Lundgren och Ohlis (2003) skriver att lärare bör vara väl förberedda på att möta 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Med rätt pedagogik och med ett lagom tempo 
kan dessa elever få en ordentlig grund. De bör få kompletterande hjälpmedel och 
anpassade läromedel redan från början så att de inte blir efter i de olika ämnena. 
Eleverna har oftast intellektuella förutsättningar att lyckas men om de inte får en 
grund att stå på tappar de motivationen och självförtroendet, enligt Lundgren och 
Ohlis (2003). 
 
Eleverna bör få lära sig kompenserande inlärningsstrategier redan tidigt under 
läsåren så att de lär sig använda dem på ett effektivt sätt, skriver Föhrer och 
Magnusson (2003). Så fort eleverna börjar använda en dator bör 
tangentbordsträningen börja för att de ska få till rätt fingersättning. Målet är att 
skrivandet ska automatiseras och det krävs även att man har en viss hastighet för att 
datorn ska kunna bli ett effektivt skrivverktyg och att eleverna då skulle hinna skriva i 
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samma takt som sina klasskompisar under exempelvis lektionerna. Hur mycket och 
hur bra en elev använder ett hjälpmedel hänger ihop med vilken undervisning eleven 
får. Datorn är ett bra hjälpmedel för bland annat att öva upp fonologisk medvetenhet, 
avkodning och stavning, enligt Föhrer och Magnusson (2003). Även Lundgren och 
Ohlis (2003) nämner att tangentbordsträning är ett bra komplement till 
bokstavsträning.  
 
Kompletterande hjälpmedel för tidigare år som finns att ta till är bland annat: 

• lättläst litteratur, som är förenklade bearbetningar av romaner. 
• talböcker, bara i Sverige finns det 70 000 inlästa boktitlar. Romaner, 
facklitteratur och även böcker på främmande språk finns. 

• Kassettböcker och böcker på cd. 
• Talsyntes är en teknisk röst som läser upp texterna på internet. 
• Digitalböcker, inläst kurslitteratur mer för högskola och universitet. 

Detta enligt Lundgren och Ohlis (2003). 
 
”Skolans åtgärder och insatser är inte tillräckliga för att elever med grava läs- och 
skrivsvårigheter ska klara sin skolgång” (Föhrer och Magnusson, 2003, s.7). Att 
använda sig av kompenserande hjälpmedel bör vara en naturlig del i skolarbetet. Det 
bör användas under hela skoltiden och anpassas till elevernas behov och mognad. 
Men lärarna har inte tillräckliga kunskaper om dessa hjälpmedel. De ser tekniken 
mest som ett komplement till specialundervisningen och skolorna satsar inte på att 
utbilda lärare, enligt Föhrer och Magnusson (2003). 
 
Utbildningsdepartementet (1997) skriver att det anses vara speciallärarens ansvar att 
hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Sandström Kjellin (2002) skriver att 
lärare ofta har en tendens att överlämna ansvaret för barn i behov av stöd till 
specialläraren. Detta kan leda till att lärarna inte vet hur de ska hantera elever med 
läs- och skrivsvårigheter, menar författaren. Utbildningsdepartementet (1997) skriver 
även att dagens lärare behöver få ökad kompetens i att hantera utmaningar i en skola 
för alla. Alla lärare borde få en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik för att kunna 
hantera elevernas svårigheter och olikheter. Dzedina (2006) skriver om en ny rapport 
i Konsensusprojektet som handlar om lärares nonchalans gentemot elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Rapporten beskriver att lärare tycker att det ligger på någon 
annans ansvar att hjälpa eleverna och att svårigheterna ska mogna bort. 
 
År 1994 bjöd Unesco in till en internationell konferens i Salamanca, Spanien 
(Svenska Unescorådet, 2006). Konferensen behandlade situationen för barn med 
särskilda behov. Under konferensen formulerades Salamancadeklarationen. 
Salamancadeklarationen handlar om barns rättigheter att få gå i skolan, oavsett vilka 
behov och utvecklingsmöjligheter barnen har. Deklarationen trycker på att elever 
med särskilda behov ska få de resurser som de behöver och att resurserna ska 
tillsättas så snart som möjligt. Alla barn har rätt att få en utbildning som uppnår en 
acceptabel utbildningsnivå. I Sverige har vi skollagen som bestämmer att alla barn 
ska få en likvärdig utbildning oavsett vem du är, var du kommer ifrån och om du har 
behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådet, 2006). 
 



 

 

16 

3. Metod 
 
 
3.1 Urval 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att kunna få svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar genom en djupare undersökning av hur lärarna arbetar med 
elevernas läs- och skrivinlärning och även hur de arbetar med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. För att få så mycket information som möjligt om detta har vi valt att 
intervjua lärare som arbetar med årskurs 1, på fyra olika skolor. Att det blev dessa 
skolor beror på att vi hade hört talas om dem och vi trodde att lärarna på dessa skolor 
skulle kunna ge oss data som är relevant för vår studie. Av 12 tillfrågade lärare var det 
10 stycken som tackade ja till intervjuerna medan 2 stycken skulle höra av sig, vilket 
de inte gjorde. Sedan visade det sig att 2 av de 10 arbetade i samma klass vilket 
innebar att de båda planerade och undervisade på samma sätt. Vi valde att bara 
intervjua en av dem. De kom själva överens om vem som skulle bli intervjuad. 
Sammanlagt blev det 9 intervjuer med lärare som arbetar i år 1.  
 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att använda oss av den semistrukturerade intervjumodellen. Enligt Stukát 
(2005) har vi då möjlighet att använda oss av färdiga frågor men har ändå utrymme 
för flexibilitet som exempelvis följdfrågor och frågornas ordningsföljd. När 
respondenten blir ”öppet” intervjuad finns chansen att deras tankar och idéer lyfts 
fram mer än vid till exempel en enkätundersökning. Om man vill ha mer djupgående 
insikter i ett ämne och även samla mer detaljerad information från ett fåtal 
människor kan man använda sig av intervjuer, enligt Denscombe (2000). 
 
 
3.3 Genomförande 
 
När vi visste hur många och vilka lärare som kunde tänka sig att bli intervjuade 
bestämde vi tid och plats för intervjuerna. Alla respondenter fick ett missivbrev (se 
bilaga 1) av oss där vi informerade om deras rättigheter och dylikt. I missivbrevet (se 
bilaga 1) fanns även en förfrågan om att få spela in intervjuerna. Två av nio 
respondenter ville inte bli inspelade, vilket vi fick respektera. Dessa två intervjuer fick 
vi därför skriva för hand (se under Reliabilitet och Validitet). Några ville även se 
frågorna vi skulle ställa (se bilaga 2). För att ha lite struktur på intervjuerna valde vi 
att ha några stödfrågor och detta för att inte glömma sådant som var väsentligt för 
undersökningen. Dessa stödfrågor har vi utformat efter våra frågeställningar. För att 
det skulle bli lika för alla gav vi våra stödfrågor till samtliga respondenter. Vi var 
medvetna om att det innebar både för- och nackdelar för vår undersökning (se under 
Reliabilitet och Validitet). Lärarna som skulle bli intervjuade såg till att det fanns 
lediga rum att sitta i och intervjuaren såg till att bandspelaren fungerade. Det hade 
varit störande att behöva avbryta intervjuerna om det uppstått något fel med 
bandspelaren. Enligt Denscombe (2000) ska man försöka hitta en plats som ligger 
lite avskilt, där det är någorlunda tyst och där man kan vara ostörda. Dessa 
utrymmen var inte så lätta att hitta. Oftast satt vi i klassrummen efter skoldagens 
slut.  Trots att eleverna hade slutat för dagen så dök det upp en lokalvårdare då man 
minst anade, vilket var ett störande moment under intervjun. Det är även viktigt att 
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tänka på var man placerar bandspelaren, enligt Denscombe (2000). Om 
bandspelaren står synligt är respondenten hela tiden medveten om att intervjun 
spelas in och detta kan vara en bidragande orsak till nervositet. De första intervjuerna 
skedde med en gammal modell av bandspelare. Den var ganska svårplacerad men 
ingen av respondenterna verkade bekymra sig om den. Till de nästkommande 
intervjuerna hade vi skaffat mindre bandspelare som var mer lättplacerade. Vi 
började med en relativt lätt fråga så att respondenten skulle bli lite mer avslappnad. 
Den handlade om lärarens egen undervisningsmetod och vi antog att de hade en 
genomtänkt uppfattning om den. Intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter. 
 
Vi delade upp respondenterna på så sätt att en av oss genomförde 4 intervjuer och 
den andra 5 intervjuer. Intervjuerna transkriberades och sedan läste vi igenom alla 
intervjuer tillsammans. Sedan gjorde vi en sammanfattning var för sig med tanke på 
forskningsfrågorna. Detta sammanställde vi sedan tillsammans. 
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten innebär hur tillförlitligt ett mätinstrument är (i vårt fall intervjuerna), 
enligt Stukát (2005). På grund av att lärarna fick se frågorna i förväg påverkade det 
reliabiliteten i undersökningen. Fördelarna med att de fick se dem var att de skulle 
känna sig trygga under intervjuerna och vara mer förberedda. Nackdelarna var att 
lärarna hade möjlighet att läsa in sig på olika metoder och eventuellt försköna sin 
egen undervisning. Lärarna hade också möjlighet att prata ihop sig om de 
undervisade på samma skola. Visserligen kan man försköna svaren trots att man inte 
sett frågorna innan.  
 
Även de två intervjuerna vi fick skriva för hand påverkar reliabiliteten genom att vi 
inte hann skriva allt som sades och troligtvis missade detaljer som kan ha varit 
relevanta för undersökningen.  
 
Genom att respondenten vägrar bli inspelad kan han/hon känna sig tillfredställd 
såtillvida att det alltid finns möjlighet att förneka att vissa saker sagts och de kan 
även hävda att det är forskaren som tolkat fel. Ljudupptagningar däremot ger en 
permanent och fullständig dokumentation, enligt Denscombe (2000). 
 
Validitet handlar om att intervjuerna ska mäta det som var tanken att det skulle göra. 
Alltså om frågorna besvarade syftet vilket vi tyckte att våra frågeställningar gjorde. 
 
Enligt Stukát (2005)  kan resultatet av en sådan här undersökning inte generaliseras. 
För att kunna det behöver man göra en större undersökning. 
 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra krav som ska uppfyllas enligt de 
forskningsetiska principer som gäller forskning inom det humanistiska - och 
samhällsvetenskapliga spektrumet. Dessa fyra är följande: 
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Informationskravet 
I samband med att vi bokade in våra intervjuer informerades respondenterna om 
intervjuns/undersökningens syfte. Respondenterna informerades även om hur 
intervjun skulle gå till och att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas om 
respondenten ville. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det ovan nämnda en regel som 
gäller för informationskravet. 
 
Samtyckeskravet 
Vetenskapsrådet (2002) säger att respondenten själv kan bestämma över sitt 
deltagande i en undersökning. Med hänsyn till detta har vi informerat 
respondenterna både skriftligt, genom missivbrev och muntligt att de själva 
bestämmer över sitt deltagande. Då våra respondenter är vuxna har vi inte behövt 
samtycke från vårdnadshavare.  
 
Konfidentialitetskravet 
Vi har informerat våra respondenter om att deras intervjuer behandlas konfidentiellt 
och att förutom oss, som håller i undersökningen, kan opponent, examinator och 
handledare få tillgång till intervjuutskrifterna. Vetenskapsrådet (2002) skriver att 
man som utomstående inte ska kunna avslöja respondenternas identitet. 
 
Nyttjandekravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) får man endast använda insamlade data till den 
aktuella forskningen. Vi har informerat våra respondenter om detta och meddelat att 
vi, efter att examinationen är godkänd, ska förstöra materialet.  
 
 
4. Resultat       
 
Våra respondenter kommer från fyra skolor. För att se likheter/olikheter inom den 
enskilda skolan och likheter/olikheter mellan skolorna väljer vi att skriva vilka lärare 
som tillhör samma skola för att göra det tydligt för läsarna. 

• Lärare A, B & C = skola 1 
• Lärare D & E = skola 2 
• Lärare F, G & H = skola 3 
• Lärare I = skola 4 

 
 
4.1 Lärarnas metoder i undervisningen 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa vilka metoder och tester respondenterna 
använder sig av samt om testerna är normerade eller ej normerade. Där det i tabellen 
står att respondenterna blandar metoder innebär det att de använder sig av både 
ljudningsmetoder och helordsmetoder. De metoder som räknas till 
helordssmetoderna är LTG och helhetsläsning. Ljudningsmetoderna är 
Bornholmsmodellen, Wittingmetoden och Pilen. 
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Tabell 1 Sambandet mellan metoder och tester. 
 
Lärare Metod Diagnos/Test Ej 

normerade 
Normerade 

A Ljudningsmetod Bornholmsmodellen, 
God läsutveckling 

 X 

B Ljudningsmetod Bornholmsmodellen, 
God läsutveckling 

 X 

C Blandar metoder Bornholmsmodellen, 
God läsutveckling 

 X 

D Blandar metoder Bornholmsmodellen, 
God läsutveckling 

 X 

E Blandar metoder Bornholmsmodellen, 
God läsutveckling 

 X 

F Blandar metoder  LUS X  
G Blandar metoder LUS X  
H Blandar metoder LUS X  
I Blandar metoder Bornholmsmodellen  X 

 
Tabell 1 visar att 7 av 9 lärare blandar metoder i arbetet med elevernas läs- och 
skrivutveckling, vilket innebär att de plockar bitar från olika metoder. Endast 2 av 9 
lärare använder sig av en renodlad ljudningsmetod. Tabellen visar även att 6 av 9 
lärare arbetar med tester kopplade till Bornholmsmodellen och att 5 av dessa lärare 
går över till att använda testet God läsutveckling. Dessa tester är normerade. Det 
framkommer att övriga lärare använder sig av diagnosmaterialet LUS, som räknas 
som ej normerade material. 
 
Av de 7 lärare, som blandar metoder, är det 4 lärare (C, D, E & I) som i grunden 
arbetar med ljudningsmetoden och sedan övergår till att blanda metoder. 3 av de 7 
lärare (F, G & H) som blandar metoder använder sig mer eller mindre av helhets-
/helordsmetoden i grunden.  
 
Några av lärarna säger att blandningen av metoder beror på brister i renodlade 
metoder och därför har de valt att blanda metoder. 
 
 … vi använder delvis LTG-metoden /…/ vi har en bok som heter ”Trulle”, en  

läslära och där i finns alla bokstäver och i den så är det, vi har den som bas  
för ljudanalys till exempel och skriv- och lästräning. Och det har vi för att få  
en bra utveckling med stegrande svårighetsgrad i läsinlärningen. (lärare I). 

 
Det har framkommit i våra intervjuer att alla lärare använder sig av 
ljudningsmetoden vid bokstavsinlärningen. 
 

… grunden är ljudmetoden, ljudenlig, att man lär in ljuden och kombinerar  
med bokstav och så jobba sig ifrån delarna till det hela. Ibland jobbar vi  
med helord /…/. (Lärare D). 

 
Alla lärare utom F, G & H har elever som i förskoleklassen arbetat med 
Bornholmsmodellen.  
 

… jag vet att alla de har jobbat väldigt grundligt med Bornholmsmodellen  
så de har den som grund /…/ så försöker jag att bygga vidare på den här  
när man ljudar ihop då. (Lärare A). 
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För att diagnostisera/testa eleverna i deras läsförmåga används material som 
Bornholmsmodellen…  
 

… på hösten i 1:an så gör vi en åtta veckors uppföljning av Bornholms- 
metoden för att kolla grunden för läsning… (Lärare E.) 

 
och God läsutveckling. 

 
Sedan så försöker vi göra efter läsutvecklingsschemat God Läsutveckling.  
Följa upp vartefter det då. (Lärare A). 

 
De lärare (F-H) som däremot använder helhets-/helordsmetoden använder sig av 
Läsutvecklingschema (LUS). 
 

I augusti tror jag det är, LUS:ar specialläraren alla elever som börjar 1:an  
och de som har svårigheter tar hon på en gång. (Lärare F).   
 

En lärare (I) nämner varför testerna är bra. 
 
  Sen är de ju olika i sin utveckling så man kan ju inte begära samma saker  
  av alla, men när man ser liksom vad de bör kunna, de här testerna är  
  väldigt bra då vet vi ungefär vad det är normalt att kunna i, vid en viss tid  
  då när vi gör de här testerna. (Lärare I) 
 
 
En lärare (H) som arbetar på en skola som använder sig av LUS säger följande: 
 

 … LUS kollar enbart nästan tekniken… men LUS är inte bra på att ta läs- 
förståelsen och där måste man sätta in andra saker och det gör ju jag som  
klasslärare /…/ (H). 
 
 

4.1.1 Lärarnas arbetssätt med metoderna i undervisningen 
 
Vi har valt att dela in respondenterna i tre grupper när vi har undersökt eventuella 
skillnader och likheter i deras undervisning. Indelningen tar hänsyn till val av 
metoder (renodlade eller blandade) och val av tester (normerade, ej normerade).  
 

• Lärare A och B arbetar båda på skola 1 och arbetar med renodlad 
ljudningsmetod. De använder normerade material vid diagnostisering. 

 
• Lärare C, D, E och I kommer från skola 1, 2 och 4. De arbetar alla med 
normerade material och de blandar metoder i sin undervisning. 

 
• Lärare F, G och H arbetar på skola 3 och blandar metoder. Skillnaden mot de 
andra lärarna är att de använder sig av ej normerade material.  

 
Lärare A och B använder renodlad ljudningsmetod. Genom att Bornholmsmodellen 
används i F-klassen vet lärarna hur långt eleverna har kommit i sin läsutveckling. 
Båda använder sig av normerade material vid diagnostisering som 
Bornholmsmodellen (som repetition vid svårigheter) och God läsutveckling, som 
påbörjas i f-klassen och som de arbetar vidare med i ettan. De använder sig även av 
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läseböcker i olika nivåer. Skillnaderna är att lärare A introducerar en bokstav i 
veckan. Det är läraren som bestämmer vilken bokstav som ska introduceras och i 
vilken ordning de ska komma. Hon använder sig av en arbetsbok Bumerang som är 
en bokstavs- och skrivarskola. Lärare B använder sig av en ”Bacilluskmetod” för att få 
med sexåringarna och på så sätt känner de till metoden när de börjar i ettan. Eleverna 
får en ”bokstavsorm” med fem olika steg att arbeta efter och eleverna får själva välja 
vilken bokstav de ska arbeta med. 
 
Lärare C, D, E och I blandar metoder och använder sig av normerade material som 
Bornholmsmodellen och God läsutvecklingsschema när de testar sina elever. Lärare I 
använder sig enbart av Bornholmsmodellen medan övriga lärare använder båda 
testerna. Lärare C arbetar på så sätt att eleverna ”luras” i att de kan läsa. Hon 
använder sig av helord med elevernas namn, memory, lekar och småböcker. Läraren 
delar även in klassen i en svagare grupp och en starkare grupp och på så sätt 
nivåanpassar sin undervisning efter gruppernas nivå. Lärare D, E och I påminner mer 
om varandra i sin undervisning. Samtliga elever i dessa tre klasser har arbetat med 
Bornholmsmodellen i F-klassen och lärare D och E gör därför en åtta veckors 
uppföljning av elevernas fonologiska medvetenhet vid skolstart. Specialläraren testar 
eleverna hos lärare I. Lärare D och E arbetar ibland med att eleverna får leta efter 
ljud i texter och där används även helord. Lärare D och I arbetar även ibland med 
diktering (LTG), där eleverna får berätta om någonting som exempelvis rasten. 
Lärarna skriver då exakt vad eleverna säger och sedan övar de på texten. Lärare D, E 
och I gör egna arbetsscheman till sina elever som de ska följa när det gäller 
bokstavsinlärning. Lärare D uttrycker att schemat görs efter varje elevs behov och 
nivå.   
 
Lärare F, G och H använder sig av ej normerade material vid diagnostisering. Det är 
specialläraren som gör testerna och undersöker elevernas läsutveckling. Hos dessa 
tre lärare finns flera likheter i deras undervisning i läs- och skrivinlärning. De 
använder sig bland annat av helhetsläsning och ljudning. Eleverna får öva flera 
gånger på sin läsläxa innan den skickas hem och på så sätt lär sig eleverna texten 
nästintill utantill. Lärare F och G nämner att de arbetar med stavelseläsning, som går 
ut på att ljuda några bokstäver i taget, och ordbilder, där man lär sig att känna igen 
ord.  Lärare F och H arbetar kreativt med bokstäverna genom att arbeta med 
bokstäverna grovmotoriskt och finmotoriskt. De formar exempelvis bokstäverna i 
lera. Lärare G arbetar även med diktering. Lärare H arbetar mycket med elevernas 
läsinlärning och poängterar att läs- och skrivinlärning pågår under alla årskurser i 
skolan. 
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4.2 Lärarnas motiveringar till val av metoder 
 
I följande avsnitt kommer vi att redovisa respondenternas olika motiveringar till 
varför de har valt att arbeta som de gör. 
 
Tabell 2 Lärarnas motiveringar till val av metod.  

Lärare Andra 
motiveringar 

Vetenskapligt/ 
styrdokument 

A X  
B  X 
C X  
D X  
E X  
F X  
G X  
H  X 
I X  

 
Tabell 2 visar att 7 av 9 lärare har valt metod efter andra motiveringar än 
vetenkapligt/styrdokument vilket resterande 2 lärare har svarat.  
 
Exempelvis svarade de lärare som har andra motiveringar att den metod de valt 
fungerar bäst, att de känner sig trygga med metoden och att metoden ger en bra 
grund för eleverna.  
 
 … jag känner själv att det går bättre när jag tar det bästa från olika metoder  

/…/. Sen är ju barnen olika, man måste ju anpassa sig efter dem också.  
(Lärare E). 

 
En av de 2 lärare (B) som hänvisar till vetenskapligt/styrdokument menar att det inte 
finns någon annan språkstimulans som konkurerar mot Bornholmsmodellen och att 
modellen är inarbetad i kommunen. Läraren tycker dock att Bornholmsmodellen är 
tråkig men arbetar vidare med den då hon säger att den är vetenskapligt bevisad att 
det är en bra modell. 
 
 Den är alltså vetenskapligt bevisad att vara en bra modell… (Lärare B). 
 
Den andra läraren (H) hänvisar till läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) när hon motiverar sitt val av metod. 
Läraren menar då bland annat att eleverna ska stimuleras i sin läsning och skrivning 
och på så sätt känna glädje.  
 
 Jag tycker att om man tittar på läroplanen och kursplanen i svenska  

som vi har så talar den så tydligt om att det är det här jag ska göra och  
ingenting annat. (Lärare H). 

 
När några av våra respondenter skulle motivera sina val av metoder framkom det 
även lite kritik riktad mot andra metoder de tidigare arbetat med och även de 
metoder de arbetar med för tillfället.  
 

Därför att jag tycker att ljudningsmetoden som jag, vi nyttjar  
eller som jag nyttjar den är för individuell. /…/ jag vill ha ett mer socialt  
kommunikativt inlärningssätt… (Lärare H). 
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Lärare (G) har blandade känslor för ljudningsmetoden: 
 

Ljudningsmetoden är en bra start när man ska lära barn att läsa och skriva,  
men den är värdelös för barn som har problem. Man fastnar lätt i sin ljudning  
och när man ska börja ljuda långa ord så är det svårt att komma ihåg vilka  
bokstäver som man har ljudat i början. (Lärare G). 

 
Det har även visat sig att vissa lärare tycker att en del metoder är svårare att arbeta 
med än andra. 

 
Jag har också arbetat med Bornholm litegrann men det tyckte jag inte var  
så bra för det var knöligt att få till det och det drog ut på tiden. (Lärare F).  

 
 
4.3 Åtgärder som lärarna vidtar för elever med läs- och skrivsvårigheter  
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka av lärarna som själva vidtar åtgärder 
för elever med läs- och skrivsvårigheter och vilka som tillkallar speciallärare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 3 visar att det är 3 av 9 lärare som själva vidtar åtgärder för elever med läs- och 
skrivsvårigheter i första hand. Övriga 6 lärare tillkallar i första hand specialläraren. 
 
Exempel på åtgärder som lärarna tillsätter är att de kan styra undervisningen bättre, 
lägga ner mer tid på eleven, nivåanpassa undervisningen mer och så vidare. Om 
lärarens åtgärder är otillräckliga tillkallas specialläraren. 
 
 … blir det repetition av Bornholmsmetoden parallellt med bokstavs- 

inlärningen. /…/ och får inte ihop det då förbereds specialläraren.  
(Lärare B). 

 
1 av de 6 lärare (A) som tillkallar speciallärare rådfrågar henne först, för att kunna 
arbeta med eleverna själv, innan åtgärder av specialläraren sätts in. I de 5 andra 
fallen gör specialläraren test på alla elever vid skolstart. De elever som då presterar 
svagt på testerna får hjälp av specialläraren på en gång. På så sätt tillsätter inte 
lärarna själva någon åtgärd, utan de lägger över ansvaret på specialläraren.  
 

 
Tabell 3 Åtgärder tillsatta av klassläraren eller specialläraren. 
 
Lärare Åtgärder av klasslärare 

i första hand  
Tillkallar speciallärare i 

första hand 
A  X 
B X  
C X  
D X  
E  X 
F  X 
G  X 
H  X 
I  X 
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Jag försöker se till att alla hänger med. Specialläraren gör ett läsmognads- 
test med alla 1:or på höstterminen. Om en elev hamnar lågt på det testet  
så får eleven gå en kurs hos specialläraren i ett par veckor. (Lärare G). 

 
Lärare G anser att ansvaret för handledning ligger hos specialläraren när det handlar 
om hur läraren ska gå vidare med sina elever. 
 
 Vi har väldigt bra resurser på den här skolan och våra speciallärare fungerar  

som konsulter för oss lärare och ger oss råd på hur vi bäst kan hjälpa våra  
elever. (Lärare G). 

 
2 av 9 lärare nämner att de vidtar kompenserande hjälpmedel, som till exempel 
dator, när de märker att någon elev behöver extra stöd i sin undervisning. 
 
 
5. Resultatanalys 
 
I vårt resultat har det framkommit att våra respondenter använder sig av totalt fem 
olika metoder i sin läs- och skrivundervisning. Dessa är Bornholmsmodellen, 
Wittingmetoden och Pilen som är ljudningsmetoder. LTG och helhetsläsning grundar 
sig på helordsmetoden. 7 av våra 9 respondenter (C-I) svarar att de blandar både 
ljud- och helordsmetoder i sin undervisning, fast de har sin grund i 
ljudningsmetoden.  Av de 7 som blandar är det 4 lärare (C-E och I) som börjar sin 
undervisning med ljudningsmetoden och sedan övergår till att blanda. I uppsatsen 
”Läsinlärning och lässvårigheter” framkom det att även de flesta av deras 
respondenter börjar med ljudningsmetoden (Andersson m.fl. 2005), vilket kan tyda 
på att de flesta lärare arbetar så. Både Svensson (1998) och Liberg (2006) menar att 
man bör/ska kombinera dessa metoder för bästa resultat på grund av att läsare är 
flexibla och kan gå från de små delarna till helheten och vice versa. Flera av våra 
respondenter säger att de har plockat det bästa från olika metoder eftersom de anser 
att det finns brister när metoderna är renodlade. Genom att göra på detta sätt känner 
respondenterna att de når sina elever på deras egen nivå. Det finns delade meningar 
om detta då två av våra respondenter (lärare A och B) använder sig av en renodlad 
ljudningsmetod och de tycker att det fungerar bra. Lärare H är en av lärarna som 
blandar sina metoder och säger under intervjun att när hon tittar i läroplanen och 
kursplanen ”så talar den så tydligt om att det är det här jag ska göra”.  Lpo 94 
förespråkar detta. Där står det att: 
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns  
olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som  
av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför  
kan undervisningen aldrig utformas lika för alla .  

(Utbildningsdepartementet, 1998a s.6), 
 
Av dessa resultat framkommer det att för att få det bästa resultatet i elevernas 
läsutveckling så anser de flesta att det är bra att blanda metoder så att man kan nå 
alla. 
 
Enligt Svensson (1998) har det länge pågått diskussioner om vilken metod som bör 
användas i barns läs- och skrivinlärning. Det har framkommit positiv och negativ 
kritik mot både ljudnings- och helordsmetoden. Kritiken mot ljudningsmetoden är, 
enligt Larsson m.fl. (1992), bland annat att läsaren blir långsam i sin läsning när 
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texten inte kan sättas i ett sammanhang. Eleverna hinner glömma vad de läste i 
början. Denna kritik stärks av ett par av våra respondenter. Lärare G säger exakt 
samma sak som författarna, alltså att man lätt fastnar i sin ljudning, speciellt när man 
ljudar långa ord. Den andra respondenten, lärare F, har tidigare arbetat med 
Bornholmsmodellen och tyckte att den var svår att få till och drog ut på tiden. Enligt 
vårt resultat är det 6 av 9 lärare (A-E och I) som väljer att arbeta med 
Bornholmsmodellen och tycker att den fungerar bra. Enligt lärare B är 
Borholmsmodellen bra. ”Den är alltså vetenskapligt bevisad att vara en bra modell…” 
(lärare B). Ingvar Lundberg som har skrivit boken Bornholmsmodellen skriver att 
modellen är bra, vilket kan ha att göra med att han är författaren och därför 
förespråkar denna metod. Det har även framkommit att ljudningsmetoden verkar 
fungera på många elever i uppsatsen som Andersson m.fl. (2005) skrivit. Det finns de 
som anser att metoden är bra när eleverna ska hitta tillbaka i texten när de har läst fel 
och för att lätt kunna stava ord så att texten blir begriplig, enligt Pehrsson 
ochSahlström (1999). Larsson m.fl. (1992) säger att den kritik mot helordsmetoden 
som framkommit är att en text inte ska ha för mycket kontext för då ser inte eleverna 
bokstäverna utan gissar sig till orden istället. Utbildningsdepartementet (1997) 
skriver att en fördel med helordsmetoden är att eleverna på en gång får känna sig 
som läsare. På så sätt kommer läsrytmen och intonationen in redan från början. Som 
resultatet visar är det ingen av våra respondenter som arbetar med renodlad 
helordmetod vilket kan visa på att nackdelarna med metoden överväger fördelarna. 
Enligt Lundberg (2006) spelar metoden ingen roll för de elever som redan kan läsa 
på grund av att de redan är motiverade till att läsa. Behovet av en strukturerad metod 
finns mer hos elever med svårigheter. Här funderar vi på vad som egentligen är 
viktigast när det gäller elevernas läs- och skrivinlärning. Det kan vara metoden i sig 
eller hur läraren bemöter och undervisar eleverna. Det kan även vara en kombination 
av båda.  
 
Oavsett om lärarna blandar metoder eller använder renodlade metoder kan 
arbetssättet skilja sig från fall till fall. Arbetssättet kan även skilja sig mellan lärare på 
samma skola. Ingen blandar och arbetar likadant fullt ut. De lärare som har sin grund 
i samma eller liknade metoder använder sig ändå av olika arbetssätt och 
arbetsmaterial. Detta kan bero på hur respondenterna vill att eleverna ska lära sig 
och klassernas olika personligheter och antal. 
 
När vi bad våra respondenter svara på frågan om hur de motiverar sina val av 
metoder framkom det att endast 2 av 9 lärare (B och H) hänvisar sitt val till 
vetenskap och läro- och kursplaner. Lundberg (2006) stärker dessa 2 respondenters 
val genom att skriva att ”läsundervisning ska bygga på en vetenskaplig grund” (s.6). 
Författaren menar att läsundervisningen ska vara anpassad till alla elevers egna 
nivåer och undervisningen ska vara genomtänkt. De resterande 7 lärarna (A, C-G och 
I) svarade att valet hade med bland annat trygghet att göra.  
 
Sandström Kjellin (2002) skriver att det finns forskare som tycker att många lärare 
undervisar sina elever efter hur de själva en gång blivit undervisade. Andra forskare 
säger att flera lärare är väl medvetna om hur och varför de bedriver sin undervisning. 
I vårt resultat framgår det inte att fler än lärare B och H är helt medvetna om sina val 
av metoder. Övriga respondenter följer troligtvis styrdokumenten, som behöriga 
lärare ska göra, men det framkommer inte i vår studie. Enligt Larsson m.fl. (1992) 
beror valet av läsinlärningsmetoder på lärarnas kunskapssyn och var de väljer att 
lägga tyngdpunkten på i läsningen.  
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Liberg (2006) skriver att man i skolan ofta fokuserar på grammatik och teknik, vilket 
anses vara den traditionella undervisningen (ljudningsmetoden), istället för att lägga 
fokus på de sociala aspekterna och läsa och skriva effektivt. Författaren menar att 
läsningen kommer först och medvetenheten kommer sedan. Liberg står för det 
sociokulturella synsättet där läraren ska vägleda eleverna i läs- och skrivutvecklingen. 
Hon säger att barn genom ljudningsmetoden inte får tillräcklig förståelse för vad de 
lär sig utan de vet bara att de ska lära sig. Det individualpsykologiska perspektivet är 
bara intresserat av hur den enskilde individen lär sig läsa och hur denne läser, menar 
Liberg (2006). Detta kan leda till läs- och skrivsvårigheter, enligt henne. Häggström 
och Lundberg (1997) skriver däremot att Bornholmsmodellen kan förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Liberg (2006) tycker att man ska diagnostisera eleverna, med ej 
normerade material, innan de börjar undervisningen för att hitta deras 
inlärningsteknik och därefter individanpassa aktiviteterna. Lundberg (2006) tycker 
tvärtemot Liberg. Metodvalet kan vara avgörande för dessa elever, enligt författaren. 
Lundberg står för det individualpsykologiska synsättet då undervisningen är mer 
riktad på den enskilde eleven. Eleverna får lära sig de grundläggande kunskaperna 
först för att bli medvetna om ordens beståndsdelar innan de går över till läsningen. 
Normerade diagnosmaterial används då den fonologiska medvetenheten tränas. 
Lundberg (2006) skriver att läsundervisningen ska vara anpassad till varje elevs nivå 
och utvecklingstakt. Våra respondenter använder metoder som är kopplade till 
antingen ett individualpsykologiskt perspektiv eller ett sociokulturellt perspektiv fast 
ingen av dem nämner dessa begrepp, men med hjälp av litteraturen har det 
framkommit att respondenternas arbetssätt är kopplade till dessa. Det 
individualpsykologiska perspektivet hör ihop med den traditionella undervisningen 
som flertalet av våra respondenter arbetar med renodlat eller i början. Men då de 
flesta av respondenterna blandar metoder övergår de mer mot det sociokulturella 
perspektivet där hela elevgruppen är i fokus, inte bara den enskilda eleven som det 
var förr. 
 
Våra respondenter använder sig av metoder som är knutna till olika test-
/diagnosmaterial. Bornholmsmodellen används som uppföljning i årskurs 1 och även 
som repetition av läsutvecklingen. För att följa upp läsutvecklingen används God 
läsutvecklingsschemat. De av våra respondenter (lärare F, G, och H) som använder 
helhetsläsning/helordsmetod använder sig av läsutvecklingsschemat (LUS) för att 
fånga upp tekniken i läsningen. Lärare H är till viss mån kritisk till LUS och menar 
att schemat nästan bara fångar upp tekniken. Liberg menar tvärtom att det är 
ljudningsmetoderna och dess diagnoser/tester som fokuserar på tekniken i läsning. 
Respondenten menar också att schemat inte är bra på att ta hänsyn till läsförståelsen. 
Pehrsson och Sahlström (1999) skriver att LUS delvis motsvarar deras behov av att 
följa eleverna i läsning och skrivning, men vissa delar saknades. För att få mer 
kunskap om den enskilda elevens skriftspråk har de kompletterat LUS med 
deltagande observationer och intervjuer. I vårt resultat framkommer det att det är 
specialläraren som LUS:ar eleverna, inte klasslärarna. På grund av detta har det inte 
framkommit om speciallärarna kompletterar LUS med andra delar. Enligt Pehrsson 
och Sahlström (1999) finns det de som förespråkar tester på grund av att testerna ger 
underlag till att kunna nå målen i skolan och de ger information om vilken nivå 
eleverna ligger på i sin utveckling. En av våra respondenter (lärare I) nämner att 
testerna är väldigt bra eftersom de visar vad som är normalt att kunna vid en viss tid. 
Respondenterna verkar inte vara medvetna om de kriterier som Pehrsson och 
Sahlström (1999) skriver om. Författarna skriver att kritiker av tester menar att 
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testresultaten inte ger underlag för åtgärder och tar inte hänsyn till elevernas tankar 
och kunskap. Testerna kollar enbart tekniken i läsningen, fastän problemet kan ha 
andra orsaker såsom arbetsförhållanden i skolan.  För att hjälpa eleverna måste 
lärarna veta vad eleverna har för svårigheter, enligt Larsson m.fl. (1992). I vårt 
resultat framgår det att diagnostisering/tester i 6 av 9 (A-E och I) fall genomförs av 
klasslärarna. I övriga 3 (F-H) fall är det specialläraren som genomför testerna. 
Fördelarna med att klassläraren genomför testerna kan vara att de blir mer insatta i 
elevernas eventuella svårigheter och har då möjligheten att lättare kunna vidta 
åtgärder själv. Nackdelarna kan vara att klassläraren inte märker av elevernas 
eventuella svårigheter på grund av exempelvis bristande kompetens.   
 
På frågan hur lärarna arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter svarade 3 
av 9 respondenter (lärare B, C och D) att de sätter in egna åtgärder i första hand. 
Dessa åtgärder är bland annat att nivåanpassa undervisningen bättre och att man på 
så sätt styr undervisningen mer som lärare genom att exempelvis anpassa material 
efter elevens specifika behov. Övriga lärare tillkallar specialläraren. En av våra 
respondenter (lärare G) säger att speciallärarna fungerar som konsulter för lärarna. 
Dzedina (2006) skriver i sin rapport att vissa lärare anser att ansvaret för elever med 
läs- och skrivsvårigheter ligger hos andra än lärarna. Detta skriver även Sandström 
Kjellin (2002). Hon nämner att lärare ofta lämnar över ansvaret, för elever i behov av 
stöd, till specialläraren. Detta kan, enligt författaren, leda till att lärarna får 
otillräckliga kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. Vi har märkt, i vårt resultat, att 
även våra respondenter lämnar över ansvaret till specialläraren. De tre lärare som 
ändå försöker med egna åtgärder har gjort en mjukare bedömning och försöker 
anpassa undervisningen mer. Om/när det inte fungerar tillkallar även de 
speciallärarna. Andersson m.fl (2005) skriver i sitt examensarbete att det är viktigt 
att lärarna har hög kompetens för att kunna förhindra elevernas eventuella läs- och 
skrivproblem. Byström (2007) skriver om Mats Myrbergs åsikter och han är inne på 
samma linje. Myrberg säger att det är bristen på kompetens hos lärarna som är 
orsaken till att det finns så många elever med läs- och skrivsvårigheter. Även i 
Utbildningsdepartementet (1997) står det att lärarna behöver ha mer kompetens. 
Vårt resultat visar på att eftersom flertalet av respondenterna kontaktar 
specialläraren kan det bero på bristande kompetens. 
 
Lärare måste vara beredda på att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, 
skriver Lundgren och Ohlis (2003). Elever med svårigheter kan få en ordentlig grund 
att stå på med rätt pedagogik och lagom tempo. Författarna skriver att eleverna ska få 
tillgång till hjälpmedel och läromedel, på elevens nivå, när problemet uppdagas. Det 
har framkommit att endast 2 av våra respondenter använder sig av kompenserande 
hjälpmedel i undervisningen. Att övriga respondenter inte gör detta kan bero på 
bristande kunskap eller tillgång till dem. Föhrer och Magnusson (2003) skriver att 
lärarna inte har tillräckliga kunskaper om hjälpmedel för eleverna för de anser att det 
hör till specialundervisningen och de skriver också att skolorna inte satsar på att 
utbilda lärarna i detta. De tycker att man ska sätta in resurser så tidigt som möjligt. 
Även Salamanca-deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) lägger vikt på det. 
Byström (2007) skriver dock att det ska satsas pengar på fortbildning av lärare och på 
elever med läs- och skrivsvårigheter i år 1-3. Ett ekonomiskt stöd kan leda till högre 
kompetens hos lärarna vilket i sin tur kan leda till att lärarna själva kan vidta 
åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter.    
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6. Diskussion 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Att göra en kvalitativ studie och använda den semistrukturerade intervjumodellen 
passade vår studie bra genom att vi fått vårt syfte och våra frågeställningar besvarade. 
 
Vi fann att respondenterna kände sig bekväma under intervjuerna och svarade gärna 
på frågorna som ställdes. Respondenterna svarade väldigt utförligt på varje fråga och 
de berättade även på mer än vad som efterfrågades och vad vi förväntat oss.  
 
En anledning till att de kände sig bekväma kan vara att de redan innan intervjun sett 
frågorna och på så sätt kunnat förbereda sig. Då två intervjuer skrevs för hand istället 
för att spelas in fanns risken att missa något av relevans. Vi anser dock att vi inte 
missat något eftersom våra frågor blivit besvarade och vi har fått fram den 
information som behövdes för vår studie.  
 
Från början tillfrågades 12 lärare, varav 9 tackade ja till en medverkan i vår studie. Vi 
känner oss nöjda med det som framkommit under intervjuerna trots att det inte blev 
lika många intervjuer som vi trott från början.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Skolans viktigaste uppgift är att se till att alla kan lära sig läsa. Detta eftersom mycket 
i livet som exempelvis studier och framtida yrken i många fall bygger på dessa 
färdigheter. För en del barn blir det en ganska lätt uppgift medan det för andra barn 
kan vara svårt att lära sig att läsa. Mycket beror på hur läraren lägger upp 
läsundervisning. Majoriteten av våra respondenter blandar metoder i undervisningen 
av läs- och skrivinlärning. Svensson (1998), Liberg (2006), respondenterna i 
uppsatsen skriven av Andersson m.fl. (2005) och även våra intervjuer visar att det 
verkar vara det vanligaste sättet att nå alla elever och att det uppfyller de flesta av 
behoven. Under våra intervjuer framkom det att av våra respondenter börjar de flesta 
med ljudningsmetoden. Även de som använder sig av helordsmetoder i grunden 
ljudar vid bokstavsinlärning. Det verkar som att de som blandar metoder är insatta i 
de olika metoder som finns och att de vet vilka ”godbitar” de behöver för att täcka de 
brister som flera av våra respondenter påpekat finns i renodlade metoder. Alla verkar 
överens om att ljudningsmetoden är det bästa sättet för att träna in bokstäver. 
 
De två respondenter (A och B) som använder renodlad ljudning verkar nöjda med 
den metoden för de vet att den fungerar och eleverna lär sig att läsa. Lundberg 
(2006) skriver att det inte spelar någon roll vilken metod lärare väljer. De elever som 
är motiverade till att lära sig läsa har en stark vilja som driver dem att läsa vidare. Vi 
tror att det finns flera orsaker till att eleverna har en stark vilja som driver dem. En 
orsak kan vara beroende av hur läraren är i sitt bemötande gentemot eleverna. Efter 
egna erfarenheter påstår vi att man lär sig bäst av en lärare som är motiverad och 
känner glädje över att undervisa och på så sätt för över glädjen och motivationen på 
eleverna.  En annan orsak kan vara att eleverna har med sig läskulturen hemifrån där 
föräldrarna läser med sina barn, har varierad litteratur och dagstidningar hemma, 
diskuterar med barnen och så vidare. Detta kan leda till att dessa elever har lättare att 
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anpassa sig till skolmiljön. Vårt resultat visar att respondenterna känner att de flesta 
eleverna lär sig att läsa. Det finns dock specifika fall i alla respondenternas klasser 
som behöver extra stöd i sin läs- och skrivinlärning. En orsak till elevers eventuella 
läs- och skrivsvårigheter skulle kunna vara att de inte har något intresse för att lära 
sig läsa eller för att de inte har någon läskultur med sig från hemmet. 
 
Det har varit intressant att se att metoder och arbetssätt kan skilja sig trots att några 
av respondenterna arbetar på samma skola. Genom att lärarna på samma skolor 
använder sig av olika undervisningsstrategier visar det tydligt att vägen till att uppnå 
målen kan vara olika.  
 
De respondenter som svarade att valet av metoder berodde på andra val än 
vetenskapliga, nämnde bland annat att de tycker att de valda metoderna fungerar 
bäst och att de känner sig trygga med sina metoder. Vi funderar på var tryggheten i 
metoderna kommer ifrån. Som vi ser det kan det bero på att läraren är van och har 
arbetat länge med metoden. De äldre lärarna som arbetat många år med samma 
metod kanske inte orkar sätta sig in i något nytt arbetssätt, speciellt med tanke på att 
metoden de arbetat efter har fungerat tillfredställande. Kommer man som ny lärare 
till en skola som arbetar aktivt med en metod kanske man har svårt att påverka valet 
av metod som styr undervisningen och man måste kanske anpassa sig efter skolans 
synsätt till en början åtminstone, oavsett vad man tycker om metoden. Om man är 
osäker i början kan det i vissa fall ge en viss trygghet när alla på skolan arbetar med 
samma metoder. Då finns möjligheter till samarbete och man kan stötta varandra, 
kollegor emellan. 
 
Eftersom alla som arbetar i skolan ska följa styrdokument och dylikt trodde vi att fler 
än 2 skulle hänvisa sina val av metoder till läroplaner, forskning och kursplaner. Vi är 
medvetna om att övriga respondenter kan använda styrdokumenten som riktlinjer i 
sin undervisning trots att de inte nämnt detta. 
 
Vår studie visar att det finns delade meningar om varför man ska/inte ska välja vissa 
metoder. Lundberg och Liberg är två författare som har delade meningar om detta 
och menar att metodvalet har att göra med vad lärarna vill lägga tyngdpunkten på, 
förståelse eller avkodning. Liberg lägger fokus på de sociala aspekterna. Hon menar 
att enbart ljudningsmetod leder till läs- och skrivsvårigheter. Lundberg (2007) 
skriver däremot att Bornholmsmodellen, som bygger på ljudning förebygger läs- och 
skrivsvårigheter. Det är uppenbart att det finns skilda synsätt och det är bra för oss 
som lärare att förstå att det finns delade meningar och att det finns flera metoder att 
välja på. Det ger utrymme för eftertanke när/om och hur vi ska arbeta med elevers 
läs- och skrivinlärning. Som lärare är det nog inte lätt att veta vilka råd man ska följa 
och vilka metoder man ska använda, men det kan vara en fördel att veta vilka 
metoder som finns och vad de fokusera på och fångar upp. Enligt oss borde det vara 
självklart att eleverna gynnas om läraren kan flera metoder.  
 
De skolor våra respondenter arbetar på använder sig av metoder och 
diagnos/testmaterial. Dessa har inte någon direkt koppling till varandra förutom 
Bornholmsmodellen som har ett eget test. Vi kan dock se ett samband mellan 
metoderna och testerna. De lärare (A-E och I) som fokuserar på ljudningsmetoder 
använder sig av Bornholm och God läsutveckling och de lärare (F-H) som fokuserar 
på helordsmetoder använder sig av LUS. Det finns oftast en underliggande orsak till 
att skolor väljer att arbeta med en viss metod även fast det inte framgår att lärarna är 
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medvetna om detta. Pehrsson och Sahlström (1999) har gjort en kartläggning på olika 
tester där de utgår från kriterier som testerna ska uppfylla. Testerna är uppdelade i 
två huvudgrupper, normerade och ej normerade material. Med detta som 
utgångspunkt framkommer det att vissa tester täcker mer än andra. Pehrsson och 
Sahlström (1999) skriver att för att LUS skulle uppfylla kriterierna i de ej normerade 
materialen lade de till deltagande observationer och intervjuer. Detta ledde till att 
författarnas behov uppfylldes då de kunde få en bättre förståelse för elevernas läs- 
och skrivinlärning. Vi tycker att detta visar på att det är som med metoderna, man 
behöver blanda testerna eller utveckla dem för att få fram det bästa resultatet. Enligt 
författarnas kriterier uppfylls behoven bäst av de ej normerade testerna, medan de 
normerade testerna mest fokuserar på fonologisk medvetenhet. Bara för att ett test 
uppfyller de flesta kriterierna betyder det inte att det är det bästa testet. Det är dock 
lätt att anta att ej normerade tester skulle vara bättre, men enligt vårt resultat så 
används de normerade testerna av flest respondenter.  
Vi har tidigare nämnt ett läsutvecklingsschema, God läsutveckling, som 5 av våra 
respondenter (A, B, C, D och E) använder sig av. God läsutveckling finns inte med i 
kartläggningsboken (Pehrsson och Sahlström, 1999) men den uppfyller de kriterier 
som de normerade testerna fokuserar på och därför räknar vi med God 
läsutvecklingsschemat till det normerade materialet. Författarna till 
kartläggningsboken skrev sin bok innan God läsutveckling kom till. Det har förts 
diskussioner om det är bra att använda tester eller inte. Vi tror att testerna till viss del 
kan vara en trygghet för lärarna då det blir konkret vad eleverna kan och lärarna kan 
då använda det som underlag vid exempelvis utvecklingssamtal. Det vi ser som 
positivt med testerna är att man snabbt kan se hur eleverna ligger till i sin läs- och 
skrivutveckling. Samtidigt kan testerna döma en elev för snabbt. Att du som elev 
misslyckas på ett test behöver inte betyda att du har läs- och skrivsvårigheter, utan 
det kan bero på andra orsaker som exempelvis mognad. Detta skriver även Pehrsson 
och Sahlström (1999). Vi håller med Bjar och Liberg (2003) om att du som lärare ska 
ha ett syfte med testerna och att du förstår vad du ska göra med resultaten. Det finns 
annars ingen anledning att testa eleverna. 
 
När det gäller åtgärder som respondenterna vidtar vid elevernas läs- och 
skrivsvårigheter framkommer det att det endast är tre av dem som försöker åtgärda 
själva genom att anpassa undervisningen på olika sätt. Bland annat lägger de mer tid 
på eleverna och nivåanpassar arbetsmaterialet. Övriga respondenter hänvisar till 
speciallärarna. Vi blev förvånade över detta resultat då vi anser att det ingår i 
lärarrollen att undervisa elever i en skola för alla. Samtidigt är det egentligen inte alls 
förvånande med tanke på att ingen av oss fått någon utbildning inom detta område 
under vår studietid. Om man som lärare saknar utbildning inom detta kan det bli 
svårt att åtgärda själv och för elevernas skull blir det då bättre att gå till en 
speciallärare. Denna bristande kompetens som många verkar ha, diskuteras av flera 
författare. Bland annat skriver Andersson m.fl. (2005) och Myrberg (Byström, 2007) 
om vikten av att ha kompetenta lärare. Som kompetent lärare kan du förhindra 
elevernas eventuella läs- och skrivsvårigheter, menar de. Vi anser att det är så. Vi tror 
åtminstone att villkoren för dessa elever kan förbättras genom att ha lärare med 
kompetens för elevernas svårigheter. I sin artikel ger Byström (2007)  oss goda hopp 
om framtiden då det ska satsas mycket pengar på lärare och elever. 
 
Genom vår undersökning har vi fått många exempel på vad lärare anser vara bra 
metoder och vilka metoder de använder sig av i undervisningen och hur de arbetar 
(se resultat). Detta är värdefullt för oss då vi under utbildningens gång enbart fått se 
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hur de arbetar på våra partnerskolor. Som vårt resultat visar har de flesta lärare valt 
att blanda metoder för att kunna nå alla elever. Vi tror att det viktigaste är att man är 
medveten om varför man väljer vissa metoder och varför man väljer att arbeta på det 
sätt man gör. Det kan vara bra att prova sig fram, men vi tror att bästa resultat nås 
genom att blanda metoder. För vi tror att man har större chans att få med sig alla 
elever om det finns något inslag i undervisningen som passar alla olika individer i ett 
klassrum. Majoriteten av lärarna valde att arbeta med metoder som kändes bra och 
som de kände sig trygga med. Endast ett fåtal hänvisade till vetenskap och Lpo 94. 
Tre lärare (B-D) tillsätter åtgärder själv när de märker att någon halkar efter i 
undervisningen. Resten tillkallar speciallärare som i sin tur tillsätter åtgärder. Detta 
är lite oroväckande då lärare borde vara väl förtrogna med att ha beredskap att möta 
dessa elever i en skola för alla. 
 
 
 6.3 Nya forskningsfrågor 
 
För att dagens lärare ska kunna uppnå målet att arbeta i en skola för alla har det visat 
sig behövas mer kompetensutveckling om bland annat åtgärder för läs- och 
skrivsvårigheter. Vad gör skolorna åt detta problem? Satsar skolledningen på 
fortbildning för lärarna eller ligger allt ansvar hos speciallärarna?
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Bilaga 1 
 
 
Missivbrev (Vt-08) 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens Högskola och vi håller på att skriva vårt 
examensarbete som handlar om läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till att vi valt 
att skriva om detta är att vi tycker att elevers läs- och skrivutveckling är själva 
”benstommen” i elevernas skolgång. Vi är medvetna om att vi kommer att stöta på 
elever med dessa svårigheter. Därför känner vi att vi vill få en fördjupad kunskap 
inom detta område så att vi vet hur vi ska agera i en sådan situation. 
 
Vi har valt att intervjua lärare som undervisar i årskurs 1 för att vi tror att de har 
kunskap och erfarenhet av elevernas läs- och skrivinlärning och det är oftast då som 
läs- och skrivsvårigheterna börjar visa sig.  
  
Allt som sägs under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och endast 
användas till vår studie. Ditt deltagande som respondent är frivilligt och du får 
avbryta deltagandet när som helst, men vi är tacksamma om Du vill delta och om vi 
får spela in intervjuerna då det underlättar vårt arbete och minskar risken att vi 
missar något som sägs.  
 
Om vi i efterhand känner att vi är fundersamma över vissa svar eller om vi behöver 
komplettera med fler frågor, är vi tacksamma om vi får återkomma för förtydligande. 
 
Tack på förhand/ Malin och Ulla 
 
 
Handledare: Margareta Sandström Kjellin, 021 – 107038  
                        margareta.sandstrom.kjellin@mdh.se 
 
Student: Malin Pettersson, 0704 – 799038 
                  mpn04008@student.mdh.se 
 
 
Student: Ulla Larsson, 0227 – 12968 
                  ukn98013@student.mdh.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 
1. Använder du dig av någon speciell metod i din undervisning i läs- och 
skrivinlärning? I så fall vilken? Varför?  
 

2. Om nej, hur arbetar du då? Varför? 
 

3. Hur introducerar du denna metod i din undervisning? 
 

4. Hur agerar du som lärare när du märker att det finns elever som halkar efter i 
sin läs- och skrivinlärning? Åtgärder? 
 

5. Hur motiverar du valet av åtgärder? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


