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Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på Håkantorpsskolan arbetar 
med Umeå-modellen i elevers läs- och skrivinlärning och hur de upplever arbetet 
med modellen. För att besvara vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ undersökning 
med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger på 
Håkantorpsskolan1, studiebesök på skolan samt observationer. Umeå-modellen är en 
stavelsebaserad läs- och skrivinlärningsmetod där fokus ligger på det talade språket 
och att eleverna lär sig skriva innan de lär sig läsa. Pedagogerna var mycket positiva 
till arbetet med Umeå-modellen och de tycker att modellen gynnar alla elever men är 
särskilt utformad för elever med läs- och skrivsvårigheter. Umeå-modellen fungerar 
även bra för elever med annat modersmål, eftersom de lär sig det svenska språkets 
rytm och artikulation. Vi har kommit fram till att pedagogernas engagemang och tro 
på Umeå- modellen gör den framgångsrik för elevernas läs- och skrivinlärning. 
__________________________________________________________ 
 
Nyckelord: Umeå-modellen, skriv- och läsinlärning, stavelseinlärning, talets 
betydelse, läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål.  

 

 

                                                 
1 Ledningen på Håkantorpsskolan har medgivit att skolans namn används i denna uppsats. 
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1 Inledning 
Under våra år på lärarutbildningen har vår nyfikenhet på hur barns inlärning går till 

vuxit och fått en central roll i vårt tänkande som blivande pedagoger. Vi har haft 

Språk och språkutveckling för de tidigare åren som inriktning och läs- och 

skrivinlärningen ligger oss extra varmt om hjärtat. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder (VFU) har vi upplevt olika inlärningsmodeller för läs- och 

skrivinlärning. En av oss har erfarenhet av mer traditionella metoder, som ljudning 

och bokstavsinlärning. Den andra har varit på Håkantorpsskolan2 och upplevt Umeå-

modellen som bygger på Margit Tornéus och Björn Anderssons forskning om 

stavelser. Vi har tagit del av Boström, Samuelsson och Skärlunds studie, Läs- och 

skrivinlärning på Håkantorpsskolan. En studie om Håkantorpsskolans arbetssätt, 

2006, som beskriver Håkantorpsskolans arbetssätt och jämför den med andra läs- 

och skrivinlärningsmodeller. Utöver denna studie har vi haft svårt att hitta litteratur 

som behandlar just denna läs- och skrivinlärningsmetod och har därför använt oss av 

annan relevant litteratur. Håkantorpsskolan kallar arbetssättet för SOL- skola (SOL 

står för skriv- och läsinlärning) eller Umeå-modellen. Namnet har uppkommit genom 

att arbetssättet är utvecklat vid Umeå Universitet. Arbetssättet är egentligen ett 

förhållningssätt till skriv- och läsinlärning och har inte någon speciell beteckning och 

vi kommer därför att använda oss av namnet Umeå-modellen i vår forskning. 

 Umeå-modellen bygger på stavelseinlärning. Enligt Weiner Ahlström (2001 s. 11-

12) utgör stavelsen pulsen i talets och språkets rytm. För att göra rytmen tydlig för 

eleverna används stavelsegång där eleverna gåpratar, dvs de tar ett steg för varje 

stavelse, t.ex. när de berättar vad de gjort i helgen. 

 Enligt Stadler (1998 s. 51) kan det vara komplicerat att ta reda på vilken läs- och 

skrivundervisningsmetod som är den bästa. Hon anser att det är många andra 

aspekter som spelar in än bara undervisningen. Lärarens personlighet och 

engagemang har en stor inverkan på elevernas inlärning. Därför tycker vi att det vore 

spännande att försöka ta reda på om det är på grund av skolans inställning och 

engagemang till arbetssättet eller om det är metoden i sig som ger det positiva 

resultatet. 

Håkantorpsskolan har mottagit Bertil Hults Pris, år 2005, som delas ut till den 

grundskola i Sverige som visat upp bästa praktiska exempel på insatser för hur elever 

                                                 
2 Ledningen på Håkantorpsskolan har medgivit att skolans namn används i denna uppsats. 
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med dyslexi integreras i skolan. Efter att ha börjat arbeta med Umeå-modellen har 

Håkantorpsskolan minskat elevernas behov av extra resurser vid läs- och 

skrivsvårigheter. På skolan har man inriktat sig på goda undervisningsformer med 

speciellt fokus på läs- och skrivinlärningsproblematik.  

 

1.1 Syfte 
Vi har tagit avstamp i Boström, Samuelsson och Skärlunds (2006) studie och valt att 

fördjupa oss i Umeå-modellen och pedagogernas syn på arbetssättet.  

Vårt syfte är att undersöka Håkantorpsskolans förhållningssätt till läs- och 

skrivinlärning och hur man arbetar med Umeå-modellen och vad pedagogerna på 

skolan tycker om arbetet. För att uppnå syftet med vår undersökning ställer vi 

följande frågor:  

 

• Hur arbetar skolan med Umeå-modellen? 

• Varför har skolan valt just denna metod?  

• Hur tycker lärarna på skolan det är att arbeta utifrån Umeå-modellen? 

• Vad är det som gör Umeå-modellen framgångsrik för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

• Hur används Umeå-modellen på elever som har ett annat modersmål än 

svenska? 

 

2 Forskningsbakgrund 
Boström, Samuelsson och Skärlund(2006) har gjort en studie om Håkantorpsskolans 

arbetssätt. Syftet med studien var att ta reda på vad som är specifikt för 

Håkantorpsskolans läs- och skrivinlärningsmetod. Studien beskriver 

Håkantorpsskolans arbetssätt i varje stadium detaljerat och jämför den med andra 

läs- och skrivinlärningsmetoder. För att ta reda på detta har författarna gjort 

litteraturstudier av relevant litteratur samt deltagande observationer och kvalitativa 

intervjuer på Håkantorpsskolan. De anser att Umeå-modellen är en bra läs- och 

skrivinlärnings metod som har bra resultat hos eleverna. Författarna reagerade på att 

alla pedagoger som arbetar på Håkantorpsskolan är engagerade och samstämmigt 
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positiva till Umeå-modellen. De tror att personalens engagemang kan vara en av de 

stora anledningarna till att Umeå-modellen fungerar bra på skolan. 

 

2.1 Stavelseinlärning 
I den traditionella läs- och skrivinlärningen använder man sig av de enskilda 

bokstavssymbolerna och deras ljud och ljuden kopplas sedan samman till ord. Vissa 

elever kan ha svårt att urskilja de olika ljuden när de ska läsa. Detta kan bero på att 

ljuden är svårare att uppfatta i det talade språket och att vissa bokstäver låter olika i 

olika ord. Genom att använda sig av stavelsen vid skriv- och läsinlärningen 

sammankopplas det talade och det skrivna ordet, vilket underlättar för många elever 

(Weiner Ahlström 2001 s. 10).  

Carina Persson- Campese, som gått en utbildning i hur man kan arbeta med 

elever med dyslexi under Umeåforskarna Margit Tornéus och Björn Andersson, säger 

i artikeln Stavelsen hjälper dyslektiker bättre än ljudning (Halldenstam, 2005), att 

vissa grundläggande färdigheter är nödvändiga för läs och skrivinlärning. Modellen 

bygger på att eleven måste behärska en given färdighet innan nästa sak introduceras 

(Halldenstam, 2005 s. 20). 

Weiner Ahlström (2001 s.4-5) skriver i förordet till Språkbiten om hur hon kom i 

kontakt med språkforskarna Margit Tornéus och Björn Andersson: 

 

Det centrala i deras forskning är stavelsens funktion som språklig enhet vid skriv- och 

läsinlärningen. De menar att det är viktigt att koppla samman det talade och det skrivna 

språket för att bilda en stabil grund inför elevernas skrivning och läsning. Arbetssättet 

bygger på att eleverna ska lära sig på ett omedvetet sätt genom att härma. Det innebär att 

pedagogen instruerar eleverna genom att visa hur olika färdigheter ska utföras. Tornéus och 

Andersson har, i samarbete med lärare och deras elever, prövat sitt arbetssätt med goda och 

varaktiga resultat. (s. 5) 

  

Stavelsen är den del som sammanbinder tal- och skriftspråket. Genom stavelsen 

är det lättare att hitta de byggstenar som språket vilar på, då den både finns i talet 

som rytmmarkör och i skriften som en naturlig byggsten. Med stavelsen minskar 

antalet delar i orden i jämförelse med om man använder sig av fonemen, då stavelsen 

blir en större del som innehåller flera fonem. Till exempel skolmatsal som består av 

tio bokstavsljud men endast tre stavelser skol|mat|sal. Vid läsning och skrivning bör 
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man fokusera på stavelser då vi lättare grupperar ihop bokstäverna istället för att 

fokusera på de enskilda bokstavsljuden. För de elever som inte sammanfogar 

bokstavsljuden automatiskt förenklas inlärningen med hjälp av stavelsen som 

byggsten i orden (Weiner Ahlström, 2001 s. 11). Enligt Tornéus (2000 s. 14-19) är det 

lättare att dela upp ett ord i stavelser är i enskilda bokstavsljud. Det är också lättare 

att sätta ihop stavelser till ord istället för att dra samman bokstavsljuden till ord. När 

barnen börjar skriva stavar de orden som de låter när man säger dem. Weiner 

Ahlström (2001 s. 41) skriver att barn har mycket lättare att lära sig hela alfabetet om 

bokstäverna delas upp i sju grupper om fyra i varje istället för 29 enskilda bokstäver. 

Eleverna minns alla bokstäverna samt deras position när de lär in dem i fyragrupper.  

Känslan för stavelseindelning förstärks genom att klassen pratar i stavelser 

samtidigt som de går och eleverna en bra hjälp för att upptäcka språkets naturliga 

rytm. När eleven stavelsepratar och går samtidigt förstärks och förtydligas rytmen i 

språket och många av elevens sinnen används vid inlärningen (Weiner Ahlström, 

2001 s. 42). Enligt Stadler (1998 s.55) lär man genom att använda många sinnen. 

Genom att kombinera hörsel, syn, känsel och tal vid inlärning befästs kunskapen i 

minnet. Många elever lär lättast med hjälp av ett speciellt sinne och används många 

sinnen är chansen stor att man når alla elever. Det är därför positivt att kombinera 

alla sinnen vid inlärningen då olika individer har olika inlärningssätt. Används olika 

sinnen vid inlärningen befästs kunskapen bättre än om bara ett sinne använts.   

Weiner Ahlström (2001 s. 37-39) menar att elever tycker om att arbeta med 

stavelseskrivning och stavelseläsning. Hon tror att eleverna genom stavelser ser en 

tydlig struktur i språket. Detta gör att eleverna känner att de lyckas, vilket kan 

resultera i bättre självkänsla. Taube (2007) anser att för att stärka elevens 

självförtroende vid läsning måste man arbeta med elevens talade språk och språkliga 

medvetenhet samt stimulera elevens läslust. Enligt Utbildningsdepartementets 

rapport (SOU 1997:108) har elevers syn på sig själva en avgörande roll för deras 

språkutveckling. Alla människor påverkas av hur de blir hörda och sedda, detta gäller 

inte minst i förskolan och skolan. ”Språkutveckling, kunskapsutveckling och 

identitetsutveckling går hand i hand och är livslånga processer.”(SOU 1997:108, s.8).   
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2.2 Tala – läsa – skriva  
Enligt Weiner Ahlström (2001 s. 5) står det talade språket i fokus vid språkinlärning. 

För att eleverna ska nå en god förståelse är det viktigt att de har en god grund i talet 

för att kunna koppla det till det skrivna och lästa. Trageton (2005 s. 134) påpekar att 

barnets muntliga språk utgör en viktig förutsättning för skriftspråksinlärningen. 

Talspråket och skriftspråket förstärker och liknar varandra, genom talspråket kan 

man lära sig att identifiera olika språkformer som finns i skriftspråket (Liberg, 1993). 

Enligt Stadler (1998 s. 53) är det viktigt att barnen lär in skriftspråk med 

utgångspunkt i sitt eget tal. Genom att lyssna till talet på ett nytt sätt får barnen lära 

sig att urskilja de olika talljuden. Talljuden kopplas sedan till bokstäverna och hur 

bokstavssymbolerna ser ut. Detta skapar förståelse om förhållandet mellan ljud och 

bokstav. För att lära sig skriva måste man kunna göra en snabb koppling mellan ljud 

och bokstav för att kunna skapa en text. 

Barn börjar utveckla sitt skriftspråk redan vid 2-3 års ålder då de börjar ställa 

frågor om bokstäver, ord och meningar i bilderböcker. Barnet blir tidigt nyfiket på 

skriften, de lekskriver och klottrar för att berätta och de vill göra sig förstådda med 

sin skrift. Skriften är en blandning av härmade bokstäver och hemliga tecken. Barnen 

kan själva berätta vad de skrivit för dem som inte förstår (Eriksen Hagtvet, 1994. s. 

21-22). Enligt Eriksen Hagtvet  och Pálsdóttir (1993, s. 213- 216) är det 

tankeväckande att förskolan och skolan inte tagit vara på denna skrivlust i 

lekskrivningen. Barnen är intresserade och tycker att det är roligt att skriva och sedan 

berätta vad de skrivit. Genom att tillvarata detta intresse för skrift är grunden för 

fortsatt skriftspråksinlärning lagd.   

Carina Persson- Campese påpekar i Halldestams artikel att Umeå-modellen är en 

metod som fokuserar på elevens skrivinlärning före läsinlärning. Hon säger ”En elev 

som skriver har redan orden klara i huvudet och slipper krånglet med att koncentrera 

sig på avkodning och tolkning av en text som ska läsas.”(Halldestam, 2005, s. 20). 
Forskare har under de senaste 25 åren kommit fram till att skrivning är lättare än 

läsning för barn mellan fem och nio år. Läsning har dominerat skolan i mer än 250 

år. På 1850-talet började man lära ut skrivning och då i form av avskrift efter 

diktamen eller ren kopiering av bokstäver. Först på 1970-talet uppmärksammades 

vikten av fri skrivning. Under de senaste 25 årens forskning står elevernas förmåga 

att uttrycka sig och kommunicera via text i centrum. Tyngdpunkten har flyttats från 

fokus på elevernas läsning till elevernas skrivning (Trageton 2005 s.136-137).  
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 Trageton (2005 s. 7) beskriver hur barnen i hans undersökning skriver sig till 

läsning då de vid sju års ålder producerar texter till sina egna läseböcker. Detta ledde 

till att de traditionella läseböckerna endast blev använda som komplement i 

undervisningen (s.136-137). Eriksen Hagtvet (1994 s. 17-19) påpekar att 

internationellt sett börjar barn i Skandinavien sin läs- och skrivinlärning i skolan 

relativt sent. Den skandinaviska förskolan och skolan använder sig av två skilda 

inlärningssystem, där förskolan fokuserar på leken och skolan på målinriktad 

inlärning. Internationellt sett är det vanligare att redan i barns tidigare åldrar börja 

med förmedlad inlärning, där den vuxne förmedlar det som barnet lär in. Barnet styr 

den pedagogiska processen och den vuxne uppmuntrar barnet utifrån dess egna 

förutsättningar. 

  

2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
Många barn med läs- och skrivsvårigheter har även allmänna problem med språket. 

Dessa svårigheter märks ofta mer eller mindre i barnets muntliga kommunikation 

(Eriksen Hagtvet, 1994. s. 36). Det kan vara svårare för elever med läs- och 

skrivsvårigheter än för andra elever att uppfatta ljud och i vilken ordning ljuden 

kommer. Dessa elever kan även ha problem att uttala långa ord, även om de förstår 

orden i sig, t.ex. innebandymatch eller cirkustält(s. 45).  För att eleven ska kunna 

hänga med och lära sig något är det viktigt att uttala orden tydligt och långsamt. Rätt 

pedagogik och ett lagom tempo är viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter. De 

behöver hjälp att hitta sin strategi för hur de ska använda den i sin 

kunskapsinhämtning (Lundgren & Ohlis, 2003 s. 13). Enligt Lundberg (Kere & Finer, 

2008, s. 50-58) är det särskilt viktigt för barn med dyslexi att undervisningen är 

planmässig och systematisk. Därför bör läraren vara mycket målmedveten och 

noggrann med att skapa detta för eleven. Enligt Utbildningsdepartementets rapport, 

Att lämna skolan med rak rygg (SOU 1997:108, s.8) är det viktigt för elever med läs- 

och skrivsvårigheter att de omges av en pedagogisk och språkutvecklande miljö under 

hela skolgången, från förskolan till gymnasiet. 

Lundberg (2008, 50-58) påpekar att skriftspråk och talspråk har en långt ifrån 

självklar koppling till varandra. I det talade språket flyter bokstavsljuden ihop med 

varandra och det blir svårt att se sambandet mellan det talade språket och det 

skrivna. ”Vi säger inte ”Jag ska gå ut. Följer du med?” utan kanske något i stil med 
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”jössgut, fulljerume?”(s. 51). Enligt Kere & Finer (2008 s. 28) har dyslektiska elever 

extra svårt att se detta tal- och skriftspråkssamband. De har inga problem att förstå 

det talade språket, men de har svårt att se sambandet mellan talet och bokstäverna. 

Hellberg (2002) beskriver sin mors reaktion när dotterns lärare diskuterar stavning 

och hur man ser bokstäverna t.ex. i ordet blomma. Modern svarade ”Nej, några 

bokstäver ”ser” varken jag eller min dotter. Men blomsterbroderiet kan jag ”se” hur 

jag ska sy varenda ett stygn för det ska bli vackert.” (Hallberg, 2002, s.10) 

Enligt Lundgren och Ohlis (2003 s. 11) visar forskning att en stor del av de elever 

som har stora läs- och skrivsvårigheter i år 2 fortfarande har det i år 9. Vissa elever 

mognar sent, även barn som har läs- och skrivsvårigheter. Detta brukar kunna leda 

till att läraren vill ”vänta och se” om barnet mognar. Det är viktigt att upptäcka 

svårigheter så tidigt som möjligt för att barnen ska kunna få bästa möjliga inlärning 

och stöd. Tidiga tecken att leta efter är om ett barn inte uppfattar ordningsföljd eller 

skillnader mellan närliggande ljud. Enligt Ahrnéll (2008 s. 45-49) är andra tecken att 

barnet har svårt att lära sig rim och ramsor och inte vill lyssna på högläsning. Genom 

att träna mycket med språklekar och språklig medvetenhet i förskolan hjälper man 

inte bara barn med misstänkta läs- och skrivsvårigheter, det gynnar alla barn. 

Elever med läs- och skrivsvårigheter erfar tidigt att det som fungerar för deras 

klasskamrater i skolan ofta inte fungerar för dem. Detta kan vara känslomässigt 

jobbigt för eleven, som känner att han/hon misslyckas gång på gång, självförtroendet 

sjunker och eleven vill inte fortsätta försöka att lära sig. Det är viktigt att läraren 

motiverar eleven genom att anpassa arbetsuppgifterna till vad eleven klarar av 

(Lundgren & Ohlis, 2003 s. 11-12). Enligt Ahrnéll (2008 s. 45-49) är det viktigt för 

elevens självförtroende att läs- och skrivsvårigheterna upptäcks tidigt, helst redan i 

förskolan och se till att eleven får rätt stöd och hjälp i skolan. 

Vissa elever med läs-och skrivsvårigheter kastar om ordningsföljden på det de 

ska skriva trots att de vet hur det ska vara. Eleverna ser inte heller felet de gjort utan 

läser ofta det de skrivit som det var tänkt. Läraren måste förstå vad eleven vill skriva 

och formulera och inte bara se hur slutprodukten blir. Risken finns att elever som fått 

många kommentarer om sin stavning, helt enkelt slutar använda sig av de ord som de 

vet att de inte kan stava till (Lundberg & Ohlis, 2003 s. 32).  
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2.4 Annat modersmål 
Hyltenstam (2007 s. 45) skriver att ca 15 % av eleverna i grundskolan i Sverige har ett 

annat förstaspråk än svenskan. Det är av stor betydelse att lärarna är medvetna om 

att alla elever är olika och har olika förutsättningar att lära, detta gäller inte minst 

elever med annat modersmål eller flerspråkiga elever. Om ett barn har föräldrar som 

talar olika modersmål och barnet från födseln fått höra båda språken, och lärt sig 

båda har barnet en simultan tvåspråkighet. Är det så att barnet har lärt sig ett språk 

från början som de behärskar bra, för att senare lära sig ett nytt språk har barnet en 

successiv tvåspråkighet. Det är beroende på vilka förutsättningar, stöd och vid vilken 

ålder som det nya språket kommer in i barnets liv hur lätt och fort barnet lär sig det 

nya språket. Hyltenstam (2007 s. 48) menar att alla barns språkutveckling följer 

ungefär samma mönster, det spelar ingen roll vilket språk det är. Under de första sju 

åren i livet lär sig barnet språkets huvuddel. De kan då reglerna hur man samtalar 

med någon, större delen av den grammatiska strukturen samt hur man kan förmedla 

information. De har ett ordförråd på 8000-10000 ord vid sjuårsålder. Detta är 

språkets bas, det som vi lär oss utöver basen kallas för språkets utbyggnad. Einarsson 

(2007 s. 92) beskriver basen i språket den del som barnen redan kan när de börjar 

skolan och utbyggnaden är den del i språket som barnen tillägnar sig under skoltiden 

och resten av livet. Hyltenstam (2007 s. 48) menar att det är basen i det svenska 

språket som de elever som har ett annat modersmål går miste om. Detta leder ofta till 

att språkförståelsen inte når samma djup. Basen i språket får de allra flesta svenska 

barn automatiskt. Att ha tillägnat sig basen är en förutsättning för att kunna tillägna 

sig utbyggnaden. Barn med annat modersmål kan få svårigheter i inlärningen då de 

ofta får lära sig bas och utbyggnad parallellt.  

 Einarsson (2007 s. 93) menar att flerspråkiga elever gynnas av att ha goda 

kunskaper i sitt förstaspråk vid inlärningen av andraspråket. Flerspråkiga elever 

tycks ha lättare att lära sig ytterligare ett språk. Olika kunskaper hindrar inte att 

eleverna lär sig något nytt utan hjälper dem istället framåt mot att nå nya mål, t.ex 

hindrar det inte ett barn som är bra på fotboll att även bli bra på tennis. 

 Ett barn med annat modersmål som redan påbörjat sin läsinlärning med ett 

annat alfabet och annan läs- och skrivriktning måste få hjälp att ställa om sig till det 

svenska läs- och skrivsystemet. I Sverige används två olika metoder för läs- och 

skrivinlärning, den analytiska helordsmetoden, och den syntetiska ljudningsmetoden. 
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En elev som ska lära sig läsa på både sitt modersmål och svenska samtidigt kan bli 

mycket beroende av vilken metod som används. Det arabiska språket är uppbyggt så 

att läsning och skrivning bara går att lära in enligt helordsmetoden, används då den 

syntetiska, ljudningsmetoden vid den svenska läs- och skrivinlärningen kan detta bli 

förvirrande för eleven (Håkansson, 2003 s.80).    

Frykholm (2007 s.111-113) menar att en elev med annat modersmål än svenska 

som har svårt att följa med i den svenska undervisningen bör få anpassad 

undervisning på sitt modersmål. Dessa elever skall både lära sig ett nytt språk och 

lära sig ny kunskap på det främmande språket. Det medför att när klassen lär sig nya 

saker och når nya mål måste eleven med annat modersmål fortfarande lägga fokus på 

att lära sig svenska vilket leder till att eleven kommer efter ännu mer.  

Frykholm (2007 s.111-113) anser att skolan bör se flerspråkighet som en tillgång 

och inte ett hinder. Att kunna flera språk ger en enorm möjlighet för eleverna, det 

gäller bara att lärarna kan tillgodose de flerspråkiga elevernas behov och möta dem 

på rätt nivå. Dagens modersmålundervisning är av enormt skiftande kvalitet och på 

många skolor finns ingen modersmålundervisning alls.  

 

2.5 Val av läs- och skrivinlärningsmetod 
Frykholm (2007 s.115) skriver att många undersökningar visar att det är en mängd 

olika faktorer som är avgörande för utvecklingen av ett barns läs- och skrivinlärning. 

Avgörande faktorer är uppväxtmiljö, social bakgrund, föräldrars engagemang samt 

lärarens kompetens. En faktor som spelar mindre roll är lärarens val av metod vid 

läs- och skrivinlärning. Enligt Tornéus i Flanks intervju (2002 s. 10-12) kan alla som 

har ett fungerande talspråk lära sig läsa och skriva, det gäller bara att hitta rätt metod 

för rätt person. Även Lundberg (2008 s. 50-58) anser att metoden inte spelar någon 

större roll. 80-85 % av barnen i klassen lär sig oavsett vilken metod som används.  

 Det är svårt att forska inom undervisningsområdet eftersom att det är många 

andra faktorer än själva undervisningen som påverkar elevernas inlärning. Lärarens 

personlighet är en av de faktorer som spelar störst roll. Eleven påverkas mer av hur 

läraren i olika situationer tillämpar sin metod och hur de blir bemötta av läraren, än 

av själva metoden i sig (Stadler, 1998 s.51). Frykholm (2007 s.116-117) listar de 

punkter som kännetecknar en framgångsrik lärare, enligt honom är några av lärarens 

viktigaste egenskaper nämligen att kunna uppmuntra eleverna och skapa en positiv 
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klassrumsmiljö och utnyttja den på bästa sätt för att främja elevernas läs- och 

skrivundervisning. Läraren ska vara engagerad i sitt läraryrke och sina elever, 

anpassa övningar till varje enskild elev och ge dem utmaningar på lämplig nivå.  

Säljö (2000 s.120-122) tar upp Vygotskys tankar om den proximala 

utvecklingszonen.  Enligt Vygotsky är barnets kompetens inte det viktiga utan barnets 

lärandepotential. Barn lär av varandra och i samspel med andra. Om barnet får hjälp 

och stöttning av en vuxen eller en kamrat kan de ofta klara av moment som tidigare 

varit ett problem. Ett problem som kan tyckas vara för svårt att lösa kan upplevas 

lättare om det delas upp i mindre mer välbekanta uppgifter eller förklaras på ett 

enklare sätt. Problemet kan då kännas mindre oöverskridligt. Om barnet känner att 

det får rätt stöd och hjälp kan han/hon klara uppgifter som de utan hjälp inte haft en 

chans att klara av.  

 

3 Metod och material 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning där några få lärare intervjuas och 

observeras. Då vi undersöker ett arbetssätt på en skola anser Denscombe (2000 s.41) 

att man ska göra en fallstudie där man inriktar sig på en enda undersökningsenhet. 

Målsättningen med en fallstudie är att ”belysa det generella genom att titta på det 

enskilda.”(Denscombe 2000 s.41). Forskarens identitet, värderingar och tidigare 

erfarenheter spelar en stor roll i undersökningens slutresultat. I och med att vi är två 

personer som utför undersökningen kommer vi att se på resultatet på olika sätt och 

förhoppningsvis belysa ämnet ur olika synvinklar.  

 

3.1.1 Intervjuer 
En av metoderna vi använt oss av är intervjuer. Vi har intervjuat fyra pedagoger och 

en specialpedagog från Håkantorpsskolan som använder sig av den speciella läs- och 

skrivinlärningsmetod som vår studie fokuserar på. Håkantorpsskolan är en av få 

skolor i Västerås som använder sig av den här metoden och därför har vi intervjuat de 

lärare på skolan som arbetar mest med metoden, de s.k. ”nyckelpersonerna på 

fältet”(Denscombe, 2000, s. 142). De fyra pedagogerna arbetar i F-3 och har alla varit 
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med sedan skolan började arbeta med Umeå-modellen. Pedagogerna är utbildade 

lärare och har arbetat i minst sju år. Vi anser därför att de är experter på Umeå-

modellen. En av pedagogerna arbetar mycket med tvåspråkiga elever och var en 

viktig del i vår studie. Specialpedagogen var den som startade arbetet med Umeå-

modellen på skolan och är den som är mest engagerad i att sprida kunskapen om 

arbetssättet vidare. 

Eftersom vi utfört vår undersökning med några få lärare på en skola passar det 

bra att göra intervjuer, eftersom vi är ute efter mer än den ytliga information man får 

vid en enkätundersökning. Intervjuer är den metod som ger mest djupgående och 

detaljerade insikter från dem man samlar information från (Denscombe, 2000 s. 

132).  Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där vi utgått från fem 

grundfrågor och sedan låtit den intervjuades svar styra frågornas ordningsföljd. Vid 

en semistrukturerad intervju var det lättare att ställa utvecklande följdfrågor vilket 

gjorde svaren mer djupgående och utförliga. Då vår intervjumetod var flexibel och 

antog formen av ett samtal kände sig den intervjuade bekväm med situationen och 

kunde då svara avslappnat (Stukát, 2005 s. 39-40). En vecka innan de inbokade 

intervjuerna utfördes lämnades de fem grundfrågorna till lärarna. Detta gjordes på 

lärarnas begäran för att de kände att de hade tidsbrist och ville vara väl förberedda. 

Vi kände viss oro för att lämna ut frågorna i förväg då det fanns risk att svaren senare 

skulle kännas för genomtänkta och att lärarnas spontana åsikter inte skulle komma 

fram. Det fanns även risk för att lärarna skulle prata ihop sig och komma överrens om 

vad de skulle säga. 

Intervjuerna utfördes i ett rum som läraren valt där yttre omständigheter inte 

störde och lärarna troligen kände sig trygga. Eftersom vi är två personer valde vi att 

båda skulle vara med vid intervjutillfällena. Enligt Stukát (2005 s. 41) kan den 

intervjuade känna att han/hon hamnar i underläge då personen är ensam och 

intervjuarna är fler. Vi försökte motverka detta genom att låta en av oss intervjua 

medan den andre var bisittare och antecknade under tystnad. Vi använde 

bandspelare för att dokumentera våra intervjuer för att inte missa någon viktig 

information.  
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3.1.2 Observationer 
För att se hur lärarna verkligen arbetade på skolan har vi medverkat vid ett 

studiebesök på Håkantorpsskolan där vi fick se varje steg i undervisningsmetoden, 

från förskola till år 3. Vi valde att observera lärarna då människor ibland säger att de 

gör en sak men gör en annan, för att se att de verkligen arbetade så som de sa. Under 

studiebesöket observerade vi i klassrummen och förde protokoll där vi var öppna för 

alla intryck. Enligt Stukát (2005 s. 50-51) är denna typ av observation, vanlig 

osystematisk observation, ett bra komplement till en annan metod för att ge en 

tydligare bild, i vårt fall som komplement till intervjuerna.  

 Under vårt studiebesök observerade vi hur pedagogerna arbetade från förskolan 

och upp till år 3. Lektionerna vi observerade utfördes i elevernas naturliga miljö och 

pedagogerna arbetade som de brukar. Under observationerna satt vi passiva och 

observerade pedagogens undervisningssätt.  

 

3.2 Analys av data 
Vi har gått igenom pedagogernas intervjusvar och tagit ut det som var relevant för vår 

studie. Vi har analyserat pedagogernas intervjusvar genom att jämföra de olika 

pedagogernas svar på frågorna och sedan jämfört dessa med tidigare forskning. 

Eftersom Umeå- modellen är en ganska ny modell finns inte någon direkt tidigare 

forskning utan vi kommer att få basera en stor del av vår analys på forskning vi tycker 

är relevant för ämnet.  

 

3.3 Reliabilitet/validitet 
De fem pedagoger vi intervjuat arbetar alla på samma skola och har arbetat med 

Umeå- modellen under ca fem års tid. Alla pedagogerna var med när skolan började 

arbeta enligt Umeå- modellen. Eftersom alla pedagogerna har varit med sedan 

starten har de sett hur arbetet med Umeå- modellen utvecklats och förbättrats. 

Därför anser vi att de är experter på området. Enligt Denscombe (2000 s. 142) är det 

viktigt att intervjua personer som är nyckelpersoner som innehar den information vi 

behöver. De fem pedagoger vi har intervjuat har alla svarat på ett sätt som gör att vi 

tycker att de verkar tillförlitliga. Enligt Denscombe (2000 s. 159) är användandet av 
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flera informanter ett bra sätt att säkerställa källornas validitet. Risken i vår studie är 

att pedagogerna kan ha pratat ihop sig om de tidigare utlämnade intervjufrågorna. 

 Vi har genomfört en tämligen liten undersökning som behandlar arbetssättet på 

en skola. Detta gör att vår forskning inte kan generaliseras, vårt resultat gäller inte 

alla skolor och lärare. 

 

3.4 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2008) måste all vetenskaplig forskning följa de 

forskningsetiska regler som rådet upprättat. Forskningskravet säger att det är viktigt 

att forskning bedrivs för samhällets och invånarnas bästa. Individskyddskravet 

garanterar att individen skyddas mot insyn i livssituationer och att individen ska 

skyddas mot psykisk eller fysisk skada och kränkning i samband med forskning. 

Dessa krav ska vara utgångspunkter för all forskning. Utöver dessa krav finns 

ytterligare fyra huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 Enligt konfidentialitetskravet ska deltagarna i en undersökning inte kunna 

identifieras. Har forskaren tillgång till personliga uppgifter om de deltagande ska 

dessa förvaras där de inte kan kommas åt av obehöriga. Alltför detaljrika data kan 

göra att personer som deltagit ändå kan identifieras utan att de nämns vid namn. I 

vår undersökning kommer skolan inte att vara anonym då det ändå är tämligen lätt 

att ta reda på vilken skola det är. Vi har sökt och fått tillstånd att använda skolans 

namn av rektor på skolan. De deltagande lärarna försöker vi att avidentifiera i så hög 

grad som möjligt för att de inte ska kunna identifieras.  

 

4 Resultat 

4.1 Ordlista 
Vid resultatredovisningen har vi genomgående använt oss av vissa begrepp som 

använts vid arbetet med Umeå- modellen, i ordlistan nedan förklaras begreppen. 

Fyragrupper – Alfabetet lärs ut i grupper om fyra bokstäver i sju grupper, ABCD, 

EFGH, IJKL, MNOP, QRST, UVXY, ZÅÄÖ. 
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Gåprata – Eleverna går samtidigt som de säger ett ord eller en mening. För varje 

stavelse tas ett steg.  

Lillboken – Skrivbok med få rader. Boken används vid vilskrivning. Boken har få 

rader för att eleven ska känna att de snabbt gör klart en bok.  

Tokprata – Läraren pratar stavelserytmiskt med entonig röst, talet blir robotaktigt. 

Upptäckarskriva – Eleverna skriver det de gåpratat. Eleverna skriver de bokstäver 

de tycker sig höra i orden. Läraren rättar inte stavningen i texten. 

Vilprata – Eleverna härmar ett talat ord och upprepar det sedan i stavelser. 

 

4.2 Arbetssätt 
Vid ett studiebesök på Håkantorpsskolan fick vi observera hur skolan arbetar med 

Umeå-modellen som de använder sig av vid elevernas skriv- och läsinlärning. Nedan 

följer en detaljerad beskrivning av hur varje stadium arbetar med Umeå-modellen. 

Beskrivningen av arbetssättet är baserat på våra observationer under vårt 

studiebesök på skolan. Enligt specialpedagogen på skolan är denna modell egentligen 

ett förhållningssätt som grundar sig i Margit Tornéus och Björn Anderssons 

forskning vid Umeå universitet. Arbetsgången inriktar sig enbart på övningar där 

elevernas skriv- och läsinlärning genom talet står i fokus. Det talade ordet är grunden 

i Umeå-modellen, genom talet byggs en stabil plattform för eleverna att utgå från i 

sin skriv- och läsinlärning. I modellen går man från det talade ordet till det skrivna 

och sedan till det lästa. Enligt specialpedagogen säger forskning att barn skriver 

innan de lär sig läsa. Modellen grundas på att eleverna lär sig steg för steg, innan en 

elev får börja på nästa steg testas eleven. Genom testerna ser pedagogerna vilken nivå 

eleven ligger på och vad han eller hon har för svårigheter. På detta sätt arbetar 

eleverna aldrig med något i onödan utan bara med det han eller hon inte kan. Enligt 

pedagogerna gör detta att svårigheterna inte staplas på varandra utan eleverna får 

klara en svårighet i taget. Enligt specialpedagogen ska man stäva efter att eleverna 

ska utmanas och stöttas genom att få uppgifter de klarar av med viss svårighet, detta 

för att utvecklas inom den proximala utvecklingszonen.  Utöver dessa används 

”normala” övningar och lekar. 
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4.2.1 Förskola 
På Håkantorpsskolan börjar man arbeta med Umeå-modellen redan i förskolans 

tidiga åldrar. Där arbetar pedagogerna bland annat med alfabetsramsan om råttmor:  

  

A B C D rått-mor kokar te. 

E F G H, barnen tittar på. 

I J K L, får vi ost i kväll? 

M N O P, ni får pappa be. 

Q R S T, pappa kommer, se! 

 U V X Y, är min gubbe kry? 

 Z Å Ä Ö, hit med ost och brö! 

 Katten är ju dö! 

 

Alfabetet är uppdelat i sju fyragrupper för att det är lättare att lära sig sju 

bokstavsgrupper istället för 29 enskilda bokstäver. Ramsan sitter uppe på väggen och 

pedagogen läser regelbundet ramsan tillsammans med barnen. Genom leken får 

barnen i förskolan lära sig att identifiera stavelsen i det talade ordet. De övar sig 

genom att gåprata, då de alla går runt i ring i takt med stavelserna, detta för att 

känna språkets rytm i hela kroppen. Här tas meningar från vardagssituationer och 

talspråk används. Många avdelningar på förskolan har någon liten figur, t.ex. ett 

gosedjur som vilpratar, pratar i stavelser, figuren använder sig av skriftspråket när 

den pratar. 

 Pedagogen tokpratar ibland meningar, om vad som hänt under dagen eller om 

något annat som finns i vardagen på förskolan. Barnen får sedan frågor om vad som 

sagts. Detta för att öka barnens förståelse för talet och rytmen i språket. 

 

4.2.2 Förskoleklass  
När barnen kommer till förskoleklassen arbetar man mer aktivt med både 

alfabetsramsan och att gåprata. Vi fick se när pedagogen i förskoleklassen använder 

sig av katten Ture som är en grårandig handdocka. Ture vilpratar dvs han pratar 

stavelsespråket och använder sig av skriftspråk när han talar. Ture kan prata om 
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känslor och om det som händer här och nu i vardagen. Barnen har lätt att öppna sig 

och känna sig trygga med Ture.  

I förskoleklassen introduceras bokstäverna i fyragrupper på nytt och barnen 

övar på att skriva, säga och känna igen versalerna. Barnen skriver bokstäverna på 

varsitt whiteboard- papper och säger dem högt samtidigt som de skrivs ned. Målet är 

att alla barn i gruppen ska kunna bokstäverna i en fyragrupp innan alla går vidare till 

nästa bokstavsgrupp. Det är inget krav på att kunna hela alfabetet vid 

förskoleklassens slut men många barn kan det. Barnen uppmuntras även till fritt 

skrivande i en liten skrivhörna där allas texter dokumenteras.  

 

4.2.3 År 1 
När barnen börjar i årskurs 1 repeteras alfabetet i fyragrupperna och förhörs sedan 

efter varje grupp. Eleverna förhörs först på ABCD i slumpmässig ordning och går 

sedan vidare till EFGH. När de känner sig säkra förhörs de på alfabetets första åtta 

bokstäver i slumpmässig ordning o.s.v.. Enligt läraren i år 1 har eleverna stort stöd i 

att ha använt sig av och repeterat alfabetsramsan både i förskola och förskoleklass. 

Eleverna går ofta tillbaka till ramsan för att komma ihåg bokstävernas position. Vid 

inlärning av alfabetet används versaler, när alla kan alfabetet flytande eller vid 

intresse introduceras gemenerna. Ofta har läraren upplevt att eleverna vill lära sig de 

”små” bokstäverna eftersom de känner sig duktiga och stora när de använder dessa.   

 Skolan arbetar utefter att det är lättare att lära sig skriva än att läsa och redan 

första dagen i år 1 får eleverna upptäckarskriva. Eleverna får först gåprata t.ex. vad 

de gjort i helgen och sedan skriva ner de meningar de gåpratat, samtidigt som de 

vilpratar. De skriver de bokstäverna de tycker att de hör i vilpratet. Läraren 

uppmuntrar eleverna till att upptäckarskriva och texterna rättas inte utan beröms 

bara. Eleverna ska tycka att det är kul att skriva. Specialpedagogen menar att elever 

genom att vilprata samtidigt som de skriver kopplar skrivningen direkt till talet och 

de använder sig av samma teknik som de använder när de läser. Hon menar att 

grunden till läsning redan är lagd om man arbetar på detta sätt. Eleverna ska genom 

ett tidigt och ledigt skrivande få in en lugn rytm i sin läsning. I år 1  kan pedagogen 

även tokprata meningar med eleverna för att sedan diskutera det som sagts och vad 

som menades. 

 När eleverna lärt sig alla versaler och kan identifiera stavelser i det talade ordet 

börjar arbetet i lillboken, en bok med få rader, där eleverna får lära sig att skriva och 
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stava. Pedagogen börjar med att säga ett ord som eleverna upprepar i kör. Eleverna 

vilpratar sedan samma ord i kör. Efter detta skrivs ordet ned flera gånger i lillboken 

samtidigt som eleven vilpratar. Pedagogen skriver sedan ordet på tavlan för att visa 

hur det skrivs och stavas. Eleverna får rätta sig själva vid behov. Varje ord diskuteras i 

gruppen, t.ex. om någon hört ordet förut, eller om det rimmar på något. Ordvalet i 

lillboksskrivandet följer en viss struktur där man börjar enkelt med ord som EKA, 

ÅLA, ÖSA  för att sedan förlänga orden med nya och fler bokstäver och stavelser, t.ex 

LEKA, MÅLA, LÖSA.  

  

4.2.4 År 2 och 3 
När eleverna kommer till år 2 och 3 fortsätter arbetet mot att eleverna ska utveckla 

ett ledigt skrivande och en lugn och rytmisk läsning, där fokus ligger på god 

läsförståelse. Enligt pedagogen i år 3 får eleverna genom körläsning, där eleverna och 

läraren läser i läseboken tillsammans, ett bättre flyt i sin läsning. Elever som ännu 

inte läser flytande inkluderas i gruppens läsning så att de känner läsningens rytm. 

Innan körläsningen börjar uppmärksammas textens skiljetecken och dess inverkan 

på texten diskuteras. Efter körläsning ställer läraren frågor om vad texten handlade 

om och detta kopplas till barnens egna erfarenheter.  

 I år 2 och 3 gåpratar eleverna fortfarande men detta har utvecklats och nu går de 

samtidigt som de läser en text, även detta medför att läsningens rytm känns i hela 

kroppen och läsningen får ett bättre flyt. 

 Eleverna fortsätter att använda lillboken i sin utveckling mot det lediga 

skrivandet (Håkantorpsskolans lokala arbetsplan, 2008). Läraren följer samma 

arbetssätt som i år 1 men nu skrivs svårare och längre ord som t.ex. KATEDER och 

PYRAMID. Även här diskuteras betydelsen av orden och de kopplas till elevernas 

tidigare erfarenheter. Vid skrivningen väljer eleverna själva om de föredrar att skriva 

med versaler eller gemener. De flesta eleverna skriver med versaler när de kommer 

till år 2 och i övergången mellan versaler och gemener blandas dessa för att sedan i år 

3 övergå helt till gemener där gemener används.  

 

4.3 Varför valdes Umeå-modellen? 
Enligt specialpedagogen är ursprunget till att skolan använder sig av Umeå-modellen 

att hon gick en utbildning på Umeå universitet för Margit Tornéus och Björn 
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Andersson som hon tyckte var väldigt bra. Forskningen är speciellt framtagen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. På utbildningen arbetade deltagarna 

tillsammans med en var sin elev med stora läs- och skrivsvårigheter. Eleven som 

specialpedagogen arbetade med gjorde sådana stora framsteg att hon insåg att läs- 

och skrivundervisningen på Håkantorpsskolan måste läggas om. Arbetet ska även 

påbörjas tidigare i barnens utveckling, redan innan de kommer till skolan. Enligt 

specialpedagogen lär sig de flesta barn att läsa och skriva oavsett vilken metod som 

används. Genom att använda Umeå-modellen underlättas läs- och skrivinlärningen 

för elever med stora läs- och skrivsvårigheter.  

 Arbetssättet introducerades på skolan och pedagogerna beslutade att börja 

arbeta efter modellen. Redan efter att ha arbetat med modellen kort tid såg 

pedagogerna stora framsteg hos eleverna. Pedagogerna fick handledning av 

specialpedagogen och arbetet med modellen utvecklades och utökades.  

 

4.4 Positivt/negativt 
Alla de intervjuade pedagogerna var mycket positiva till Umeå-modellen. De ansåg 

att modellen är tydlig och effektiv för alla elever. Intervjuerna genomsyrades av hur 

positiva alla pedagogerna var till Umeå-modellen. Under våra observationer märkte 

vi även att denna positivism följde dem i det pedagogiska arbetet med modellen i 

klassrummet. Pedagogerna hade svårt att se något negativt med modellen innan de 

blev intervjuade men kom på vissa saker under intervjuerna. 

 

4.4.1 Positivt med Umeå-modellen 
De pedagoger vi har intervjuat är alla positiva till arbetet med Umeå-modellen. De 

anser att den tydliga strukturen i arbetsgången gör att den är lättarbetad och lätt att 

följa. Enligt specialpedagogen har Umeå-modellen en smal arbetsgång, där eleven 

inte börjar med nästa inlärningssteg innan pedagogerna vet att eleven kan det förra 

steget. Denna arbetsgång gör att pedagogerna känner att de har en bra översikt över 

vart eleverna befinner sig i sin utveckling och de vet hela tiden vilket steg som 

kommer sedan. Pedagogerna tror att även eleverna känner tryggheten i det smala 

arbetssättet då de hela tiden får känna att de kan de steget de är på innan de går över 

till nästa steg. Pedagogerna på skolan anser att elevernas självkänsla stärks genom 
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arbetet med Umeå-modellen då de får känna att de kan och att de har en överblick 

över hur de utvecklas. Den pedagog som arbetar i förskoleklassen anser att Umeå- 

modellen har varit ett lyft för arbetet i förskoleklass. Mycket för att hon tycker att den 

är väldigt tydlig och att hon alltid vet vad hon ska göra. Tidigare upplevde hon att det 

var tabu att använda bokstäverna och låta barnen läsa och skriva innan de börjat 

skolan. 

 Modellen anses effektiv då pedagogerna känner att de ser resultat relativt fort 

och att eleverna utvecklas i snabbare takt. Enligt en av de intervjuade pedagogerna 

har många elever lärt sig hela alfabetet redan före höstlovet i år 1. Eftersom att 

bokstäverna lärs in i sju bokstavsgrupper med fyra bokstäver i varje blir inlärningen 

effektivare än om bokstäverna skulle läras in bokstav för bokstav. Genom ett nära 

samarbete mellan pedagogerna i förskolan och skolan byggs varje stadium i 

inlärningen hela tiden på. Denna kontinuitet gör att eleverna har lätt att följa den 

röda tråden, vilket bidrar till att de känner igen arbetssättet och får därför en mer 

effektiv inlärning. 

 En pedagog anser att arbetet med stavelser är ”lekfullt” och lätt att anamma i den 

dagliga verksamheten. Man kan använda sig av gåprat när som helst under dagen 

t.ex. när man är på väg till skogen eller när man går till matsalen. Hon menar att 

genom att använda sig av vardagliga händelser vid gåprat och tokprat är det lättare 

för eleverna att förstå och ta till sig stavelsestrukturen.  

 Enligt specialpedagogen har arbetet med Umeå-modellen gynnat samarbetet 

mellan förskollärare och övriga lärare i skolan. Eftersom att alla arbetar på samma 

sätt kan alla hjälpas åt och utbyta tankar och erfarenheter av varandras arbete. Även 

eleverna gynnas av samarbetet då övergången mellan förskola och skola sker med god 

kommunikation mellan pedagogerna. Pedagogerna diskuterar eleverna vid 

övergången vilket gör att ingen elev ”faller mellan stolarna”. Vid överlämnandet får 

pedagogen som ska ta överta gruppen veta t.ex. vilka elever som behöver extra stöd, 

vilket är viktigt för att eleven ska kunna utvecklas på bästa sätt.  

 De pedagoger vi intervjuat tycker alla att den här modellen gynnar elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Detta behandlas i 4.5 Läs- och skrivsvårigheter.  

 

4.4.2 Negativt med Umeå-modellen 
De pedagoger vi intervjuade tycker att Umeå-modellen är mycket bra att arbeta efter 

och de har svårt att se något negativt. De pedagoger som arbetar i år 1-3 var från 
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början lite skeptiska till modellen och tyckte att arbetet kändes komplicerat, de 

plockade därför bara in små delar av modellen i undervisningen. Efter grundläggande 

handledning med specialpedagogen där alla steg i modellen förklarades och 

diskuterades började modellen användas i sin helhet. Enligt pedagogerna var 

handledningen en nödvändighet för att kunna arbeta med modellen på bästa sätt. Då 

arbetet blev mer strukturerat och lärarna såg effekten insåg de att modellen 

fungerade bättre i sin helhet än när bara delar av den användes.  

 Enligt de intervjuade kan det vara svårt att använda modellen eftersom att den är 

ganska ny och det inte finns mycket beprövat material att använda sig av. Detta 

märks speciellt då lärarna har svårt att hitta nya och inspirerande övningar till de 

elever som går fort framåt och till dem som arbetat länge med samma steg. De elever 

som går fort fram och behöver nya utmaningar kan ibland tycka att modellen blir lite 

tråkig då den är ganska upprepande. För de elever som ”tragglar” på samma steg en 

längre tid tycker en lärare att det är svårt att hitta varierande uppgifter för att eleven 

inte ska tycka att inlärningen blir tråkig. Två av pedagogerna upplever att modellen 

ibland kan bli lite tjatig för dem själva då övningarna i varje steg ofta upprepas och 

liknar varandra.  

Eftersom Håkantorpsskolan börjar arbeta med Umeå-modellen redan i förskolan 

anser pedagogerna att eleverna blir väl införstådda i skolans arbetssätt. En pedagog 

vi intervjuade menar dock att detta kan leda till att uppgifter som ska användas i 

skolan börjar användas redan i förskolan. Hon tycker att det är viktigt att inte 

glömma bort barnens fria lek som är minst lika betydelsefull i barnets utveckling. 

Förskolan får inte bli för mycket skola.  

 Enligt två pedagoger kan elever som kommer nya till skolan i år 2-3 bli förvirrade 

av arbetsgången men kommer oftast snabbt in i skolans arbetssätt. Då 

inlärningsmodellen inte är vanlig och inte används på så många skolor kan det även 

skapa ett problem vid behov av vikarier på Håkantorpsskolan. Enligt pedagogerna är 

detta inte ett problem om det bara gäller några få dagar men kan bli ett problem om 

det gäller en längre period. Vid längre vikarieperioder måste man lösa 

stavelseinlärningen antingen genom att en lärare från skolan undervisar just den 

delen eller genom att handleda vikarien i hur modellen fungerar.  
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4.5 Läs- och skrivsvårigheter 
Håkantorpsskolan har enligt specialpedagogen valt att arbeta efter Umeå-modellen 

trots att den egentligen är utprövad speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Under utbildningen vid Umeå universitet jobbade specialpedagogen med en elev med 

just sådana svårigheter, med mycket goda resultat. Efter utbildningen har hon valt att 

introducera detta arbetssätt på skolan. Modellen är mycket strukturerad, med ett steg 

i taget, och specialpedagogen beskriver den som en enda lång läs- och skrivutredning 

där elevens färdigheter diagnostiseras, för att sedan kunna arbeta mer med det eleven 

inte kan. Modellen bygger på att en färdighet bygger på en annan. Eleven ska känna 

att han eller hon kan en färdighet innan han eller hon går vidare till nästa. 

Enligt de pedagoger vi har intervjuat arbetar de inte på något annorlunda sätt 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter. De elever som har svårigheter får 

istället extra hjälp med de delar som just den eleven har svårt med. Eftersom 

arbetssättet är anpassat till just elever med läs- och skrivsvårigheter hjälps de av att 

börja redan i förskolan. Med hjälp av stavelserytmen förebyggs vissa läs- och 

skrivsvårigheter och det är inte alltid säkert att eleverna märker att de har svårt för 

vissa moment. 

Umeå-modellen används redan på förskolan och därför finns goda 

förutsättningar för förskolläraren att tidigt upptäcka elever med talsvårigheter. 

Specialpedagogen säger att om en elev har talsvårigheter är sannolikheten stor att 

eleven även får problem att skriva. Hon menar att om ”bokstäverna hoppar i 

munnen, så hoppar bokstäverna på pappret". Genom att hitta svårigheterna tidigt 

kan pedagogerna börja arbeta med dem innan eleven själv upptäcker att det är svårt 

att lära sig att skriva och läsa. Enligt pedagogerna är det viktigt att tidigt arbeta extra 

med de elever som behöver stöd, målet är att eleverna ska kunna utvecklas i samma 

takt som sina kamrater. Enligt pedagogerna är det bra att alla arbetar på samma sätt, 

då märks det inte lika tydligt om någon elev har svårigheter. Många elever, även de 

utan läs- och skrivsvårigheter, behöver öva extra på vissa steg i inlärningen och får då 

gå till en pedagog för att få extra stöd. Även detta gör att eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter inte känner sig utpekade. 

 Enligt specialpedagogen är modellen utformad i mycket små steg och eleverna 

får inte gå vidare från ett steg till nästa förrän pedagogen vet att eleven kan det förra 

steget. På detta sätt staplas ej svårigheter på varandra utan eleven möter dem en i 

taget. Då alla elever utvecklas olika fort, och är på olika steg i sin inlärning märker 
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inte eleverna lika tydligt vilka som är i behov av mer stöd. Eftersom stegen i modellen 

har en given ordning är det enligt pedagogerna lätt att testa eleverna för att se vart de 

befinner sig i sin utveckling. Alla elever testas utifrån var i utvecklingen de befinner 

sig och eleverna upplever det naturligt att bli testad. Genom att testa eleverna är det 

lättare för pedagogerna att ge eleven rätt uppgifter utifrån elevens kunskapsnivå. 

Enligt pedagogerna gör testen att en elev inte behöver arbeta med något den redan 

kan. Pedagogen höjer hela tiden ribban så att den ligger inom elevens proxiamala 

utvecklingszon. Insatser med extra stöd sätts in där pedagogen märker att det behövs. 

Genom de små stegen får eleverna ofta känna att de lär sig och att de kan. Elever med 

läs- och skrivsvårigheter gynnas av detta då deras självförtroende stärks varje gång de 

klarat ett steg.  

  

4.6 Tvåspråkighet 
Pedagogerna vi intervjuat tycker inte att de arbetar på ett annorlunda sätt med 

tvåspråkiga elevers läs- och skrivinlärning. Eleverna får följa samma strukturerade 

arbetsgång som alla andra elever på skolan. Tvåspråkiga elever får däremot ofta hjälp 

av att gå till en speciallärare där de får extra stöd i sin andraspråksinlärning. 

 Utifrån elevens svenska språkkunskaper arbetar man först och främst med 

elevernas tal, för att eleverna ska få en stabil språkgrund. Specialpedagogen menar 

att utan ett svenskt tal blir läs- och skrivinlärningen bara en mängd obegripliga 

bokstavskombinationer. Elever som inte har det svenska språket får vanlig 

andraspråksundervisning i svenska, där de lär sig uttal och ordförståelse i svenska. 

För elever som redan behärskar det svenska språket används stavelsemodellen på 

samma sätt som för alla andra elever. 

 En pedagog på skolan anser att användning av stavelser i tvåspråkiga elevers 

svenskinlärning underlättar för elever. Stavelsen hjälper till att hitta hur orden ligger 

i munnen och hur de artikuleras. Stavelsen är även grunden till att lära sig språkets 

satsmelodi. I Umeå-modellen går man igenom svenskans alla konsonant- och 

vokalförbindelser vilket underlättar väldigt för eleverna, då många andra språk inte 

har dessa kombinationer. 
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5 Analys och diskussion 
I analys- och diskussionskapitel kommer vi att ställa vårt forskningsresultat mot vår 

forskningsbakgrund och analysera de delar vi finner mest intressanta. Vi kommer 

sedan att diskutera detta. Vi kommer även att diskutera vårt val av metoder för att se, 

om vi har valt rätt och i så fall anledningen till det? 

 

5.1 Analys och diskussion av resultat 
Enligt specialpedagogen på Håkantorpsskolan har man valt att arbeta med Umeå-

modellen eftersom den är speciellt utformad för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Hon motiverar detta med att de andra eleverna lär sig oavsett vilken metod som 

används. Frykholm (2007 s. 115) och Lundberg (2008 s. 50-58) menar att lärarens 

val av metod är mindre viktig i elevers läs- och skrivinlärning. Istället anser Stadler 

(1998 s. 51) att lärarens användning av sin valda metod och lärarens inställning samt 

bemötande av eleven spelar stor roll. Även Frykholm anser att läraren som person 

har större påverkan på elevernas inlärning än vad metoden har. Enligt honom ska 

läraren vara engagerad i sitt yrke och sina elever och motivera dem till att utvecklas. 

Det är även viktigt att skapa en positiv klassrumsmiljö där både lärare och elever 

trivs. De pedagoger vi följt är genuint positiva till sitt arbetssätt och detta verkar även 

påverka eleverna positivt. Boström, Samuelsson och Skärlund(2006) kom i sin studie 

fram till att det kan vara lärarnas engagemang och positiva inställning till Umeå-

modellen. De menar att valet av metod spelar en mindre roll i elevernas läs- och 

skrivinlärning. Vår uppfattning av elevers läs- och skrivinlärning är att metoden inte 

är en avgörande faktor. Vi anser att en lärare måste trivas med sitt yrke och sin roll 

som pedagog för att kunna engagera sina elever.  

Vi ställer oss frågande till Håkantorpsskolans val av läs- och 

skrivinlärningsmetod då man valt den utifrån en liten grupp elevers behov, med 

motiveringen att de andra lär sig oavsett vilken metod som används. Trots att 

metoden inte spelar någon avgörande roll ur de flesta elevers inlärningssynpunkt 

tycker vi ändå att fokus borde vara på den större delen av klassen. Däremot tycker vi 

inte att metoden är dålig för de elever som inte har läs- och skrivsvårigheter, utan vi 

tror att lärarnas engagemang och kunskap i användandet av Umeå-modellen gör att 

resultatet blir framgångsrikt och gynnar alla elever.  
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 På Håkantorpsskolan börjar arbetet med bokstavsramsan redan i förskolan. När 

eleverna sedan kommer till år 1 har de arbetat med bokstäverna i fyragrupper både i 

förskolan och i förskoleklassen. Alla de intervjuade pedagogerna på skolan ser många 

fördelar med den tidiga bokstavsinlärningen, en av fördelarna är att läs- och 

skrivutvecklingen går snabbt framåt, det är ett lättföljt och strukturerat arbetssätt och 

de flesta eleverna behöver bara en kort repetition av alfabetet när de kommer till år 1. 

De flesta eleverna kan på det här sättet hela alfabetet före höstlovet i år 1. Detta är 

positivt då de snabbt kan börja med läs- och skrivinlärningen. Enligt Weiner 

Ahlström (2001 s. 41) är det lättare att lära sig alfabetet i fyragrupper istället för 

bokstav för bokstav. Eleven lär sig sju bokstavsgrupper istället för 29 enskilda 

bokstäver. Vi ser många fördelar med att eleverna redan tidigt i år 1 kan hela 

alfabetet. Istället för att arbeta länge med bokstavsinlärning, bokstav för bokstav, kan 

fokus läggas på elevernas fortsatta skriv- och läsutveckling. Vår tidigare erfarenhet av 

bokstavsinlärning är att den är tidskrävande och ofta ganska enformig med liknande 

uppgifter för alla bokstäverna. De elever som tar god tid på sig med varje bokstav 

hinner inte alltid färdigt med hela alfabetet i år 1 och får då fortsätta med samma 

tidskrävande arbete i år 2.  

 Weiner Ahlström (2001 s. 41) påpekar att barn genom att lära sig alfabetet i 

fyragrupper inte bara lär sig bokstäverna, utan även bokstävernas position i 

alfabetet. Lärarna på Håkantorpsskolan upplever att eleverna ofta tar hjälp av 

fyragrupperna för att komma ihåg bokstävernas position och hur de ser ut. 

Tornéus (2000 s. 14-19) betonar att det är lättare att dela upp ett ord i stavelser 

än att dela ordet i enskilda bokstavsljud. Weiner Ahlström (2001 s. 11) gör 

jämförelsen med att dela upp telefonnumrets siffror i grupper istället för att säga 

siffrorna en och en. Genom stavelsen delas orden upp i färre delar och blir därför 

lättare att komma ihåg. Stavelsen är en bra byggsten i både det talade och det skrivna 

språket. I talet är stavelsen en naturlig rytmmarkör som hjälper och underlättar för 

barns skriv- och läsinlärning. Vi ser många fördelar med att arbeta med stavelsen 

som grund i skolan. För de elever som har talsvårigheter, där bokstavsljuden byter 

plats och blir t.ex. gaspetti istället för spagetti, blir stavelsen ett sätt att dela upp 

orden och förhindra att bokstavsljuden byter plats med varandra. 

Enligt Trageton (2005 s. 7) är det lättare att lära sig att skriva än att läsa, 

speciellt för barn mellan fem och nio års ålder. Barn blir tidigt intresserade av att 

skriva och göra sig förstådda genom skrift, s.k. lekskrift (Eriksen Hagtvet, 1994 s. 21-
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22). Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir (1993 s.213-216) ställer sig undrande till varför 

inte fler förskolor och skolor tar tillvara på barnens intresse och skrivlust. Genom att 

uppmuntra barnen till skrivning, innan de egentligen kan skriva, tror vi att det är 

lättare att behålla elevernas intresse för skrivning längre upp i skolåldrarna. Vi tycker 

att det är viktigt att uppmuntra till skrivande och det är viktigt att i början inte 

fokusera på slutprodukten utan själva skrivandet som process. Det är vägen till ett 

fritt skrivande som är viktig. I arbetet med Umeå-modellen tar man tillvara på 

barnens skrivlust, i år 1 upptäckarskriver alla barn, oavsett skrivförmåga. De skriver 

berättelser och vardagliga händelser och pedagogerna uppmuntrar till all skrivning. 

Det är viktigt för eleverna att göra sig förstådda genom skriften och de får berätta vad 

de skrivit för hela klassen eller bara för pedagogen. 

Trageton (2005 s. 134), Weiner Ahlström (2001 s. 5) och Stadler (1998 s. 53) 

betonar alla talets betydelse för en god skriftspråksinlärning. Trageton (2005 s. 134) 

påpekar att skriftspråket och talspråket liknar varandra och genom talspråket kan 

man identifiera skriftspråkets olika former. Umeå-modellen har sin grund i det talade 

ordet, talet leder till skrift och vidare mot läsning. Enligt specialpedagogen bygger 

talet en stabil plattform för elevernas fortsatta skriv- och läsinlärning. Lundberg 

(2008 s. 50-58) motsätter sig att talet och skriften har en naturlig koppling till 

varandra. Han anser att kopplingen är långt ifrån självklar då det talade språket flyter 

ihop och inte alls uttalas som skriftspråket. Enligt Kere & Finer (2008 s. 8) är det 

dessutom extra svårt för dyslektiker att se samband mellan talet och bokstäverna. Vi 

förstår Lundbergs (2008 s. 50-58) teori om att talspråket drar samman bokstäver och 

ord till skillnad mot det skrivna ordet. Däremot har vi under vårt arbete förstått att 

pedagogerna på Håkantorpsskolan ibland använder sig av skriftspråkliga former även 

när de stavelsepratar, bland annat med sina figurer. Detta gör att tal- och 

skriftspråket ändå kopplas samman på ett naturligt sätt. 

 Umeå-modellen bygger på stavelsen och utgår från talet, barnen gåpratar, 

vilpratar och körläser i stavelser. Genom att eleverna hela tiden använder sig av talet 

samtidigt som de går, skriver och läser kopplas fler sinnen till deras inlärning. 

Användandet av flera sinnen vid inlärning är enligt Stadler (1998 s. 55) mycket viktigt 

för att befästa kunskapen i minnet. En pedagog på Håkantorpsskolan betonar 

lättheten att använda gåpratet i vardagen t.ex. vid skogsutflykter, då barnen kan 

gåprata hela vägen till skogen. Genom att gåprata, säger, lyssnar och känner barnen 

stavelserna i talet samtidigt som de rör på sig. Vi anser att det är viktigt att aktivera 
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många sinnen och hela kroppen vi inlärning. Genom rörelsen minns både knoppen 

och kroppen den nya kunskapen.  

Specialpedagogen vi intervjuat anser att arbetet med Umeå-modellen redan i 

förskolan och i förskoleklassen är extra viktigt för att tidigt kunna identifiera de barn 

som har läs- och skrivsvårigheter. Genom att arbeta med barnens talade språk och 

stavelserytmen kan vissa läs- och skrivsvårigheter förebyggas, utan att eleverna 

behöver förstå att de har svårigheter. Även Lundgren & Ohlis (2003 s. 11) anser att 

det är bra att så tidigt som möjligt upptäcka elevers läs- och skrivsvårigheter för att 

de ska kunna få bästa möjliga stöd i sin inlärning. Även Arnéll (2008 s. 45-49) 

påpekar vikten av att tidigt upptäcka svårigheter. Hon anser att man genom att leka 

med språket och den språkliga medvetenheten, i förskolan, inte bara hjälper de barn 

med läs- och skrivsvårigheter, utan man underlättar för alla barn.  

Enligt Lundberg (2008 s. 50-58) gynnas barn med läs- och skrivsvårigheter 

speciellt av att undervisningen är väl strukturerad och genomtänkt. Specialpedagogen 

påpekar att arbetet med Umeå-modellen är mycket strukturerat och uppbyggt i små 

steg vilket passar dessa elever väldigt bra. Vi ser många fördelar med att redan i 

förskolan börja arbeta med språket. Det är viktigt att barnens språkliga medvetenhet 

utvecklas tidigt och det är lätt att göra detta genom språklekar. Vi ser däremot en 

liten risk i Håkantorpsskolans arbetssätt, arbetet i förskolan kan bli för strukturerat 

och de tappar förskolans fokus på den fria lekens betydelse. Risken är att förskolan 

blir för mycket skola. Vi hoppas att pedagoger har kunskapen att upptäcka tidiga 

tecken som tyder på att ett barn kommer att få läs- och skrivsvårigheter utan att 

använda sig av alltför strukturerat arbete.  

Internationellt sett börjar barn skolan i tidigare ålder utanför Skandinavien 

(Eriksen Hagtvet, 1994 s. 17-19). Skulle dessa barn tagit skada av en tidigare läs- och 

skriftspråksinlärning hade även dessa barn fått börja skolan vid sju års ålder. Därför 

kan det ändå vara bra att introducera ett mer strukturerat arbetssätt i den svenska 

förskolan, som t.ex. Umeå-modellen men fortfarande ha fokus på barnens fria lek.  

Svenskinlärningen för elever med annat modersmål underlättas av stavelsen som 

byggsten och rytmmarkör. Enligt Håkansson (2003 s.80) är elever med modersmål 

som t.ex. arabiska beroende av vilken metod för läs och skrivinlärning som används i 

svenska, då de arabiska språken lärs in med helordsmetoden. Dessa elever skulle bli 

förvirrade om svenskan lärdes in med ljudningsmetoden. Enligt en pedagog på 

Håkantorpsskolan hjälps elever med annat modersmål av stavelsen vid inlärningen 
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av det svenska språket. Stavelsen blir ett hjälpmedel för att hitta språkets satsmelodi 

och intonation. Vi tror att stavelsen som grund är en fördel för alla elevers tal- läs- 

och skrivinlärning oavsett modersmål och svårigheter. Stavelsen finns som grund i 

alla språk och alla språk har sin egen rytm och språkmelodi. Vi tror, precis som 

Frykholm (2007, s. 111-113) och pedagogerna på skolan, att det är mycket viktigt för 

elever med annat modersmål att få extra språkundervisning för att lära sig språket 

från grunden, de ska inte bara få undervisning i läs- och skrivinlärning. 

Enligt de intervjuade pedagogerna har arbetet med Umeå-modellen stärkt 

elevernas självkänsla och självförtroende. Modellen är uppbyggd i små steg och 

bygger på att eleverna känner att de kan ett steg innan de går vidare till nästa. 

Pedagogerna menar att de små stegen oftast går fort att lära sig och elevens 

självkänsla stärks när de har klarat ett steg. Eleverna känner trygghet i arbetsgången 

då den har en tydlig struktur och är lätt att följa. Utbildningsdepartementet (SOU 

1997:108) menar att barns självkänsla är mycket viktig för deras språkliga utveckling. 

Även Taube (2007) påpekar vikten av elevers språkliga medvetenhet, att arbeta med 

och utveckla elevers språk och läsning stärker deras självförtroende.  

Genom att ge elever uppgifter där de arbetar inom den proximala 

utvecklingszonen, känner elever att de klarar uppgifter som från början kanske 

kändes för svåra, men som ändå går att lösa (Säljö, 2000 s. 120-122). Detta gör enligt 

Weiner Ahlström (2001 s. 37-39) att eleven får känna att den klarar av något svårt 

vilket kan leda till bättre självförtroende. Ger man däremot elever för svåra uppgifter 

kan de enligt Lundgren & Ohlis (2003 s. 11-12) känna att själförtroendet sjunker då 

de misslyckas gång på gång. Detta kan leda till att arbetsmotivationen sjunker hos 

eleven och denne känner att den inte kan lära sig något. Pedagogerna vi intervjuat 

ansåg att det kunde vara svårt att hitta uppgifter till de elever som arbetar länge med 

samma steg i modellen, de upplevde även att arbetet kunde bli lite ”tjatigt” för dessa 

elever. Även detta kan enligt Lundgren & Ohlis (2003 s. 11-12) få elevens motivation 

att sjunka.  

Vi anser att det är mycket viktigt att stärka elevers självförtroende och 

självkänsla. När en elev lyckas lösa en svår uppgift ser man hur eleven lyser upp och 

känner sig duktig. Det är viktigt som lärare att känna sina elever och veta var de 

ligger i utvecklingen för att kunna ge eleven uppgifter som varken är för lätta eller för 

svåra. Vi ser många fördelar med Umeå-modellen då den, som pedagogerna säger, får 

eleverna att känna att de lyckas med varje steg. Det negativa kan dock ses hos de 
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elever som arbetar länge med samma steg i Umeå- modellen. Vi hoppas att 

pedagogerna får tillgång till eller kan utveckla mer material för dessa elever. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi tycker att vårt val av intervjuer och observationer som metod har fungerat mycket 

bra för det ämne vi valt att forska om. Intervjuerna gav oss mycket material att arbeta 

med och observationerna kompletterade det de intervjuade svarade. Vi kände att det 

var skönt att vara två när vi genomförde intervjuerna då vi båda visste vad som hade 

sagts. Detta underlättade mycket när vi sammanställde vårt resultat. 

  Även om vi tyckte att vi fick relevanta svar från alla de intervjuade pedagogerna 

och intervjuerna skedde med en pedagog i taget, kände vi att de var väldigt 

samstämmiga och gav nästintill identiska svar på våra frågor. Alla pedagoger pratade 

varmt om Umeå-modellen och var väldigt engagerade i arbetet. Anledningen till att 

pedagogerna svarar samstämmigt tror vi är att de är engagerade och verkligen tror på 

sitt arbetssätt. Risken finns att pedagogerna svarade samstämmigt på grund av att de 

fick intervjufrågorna i förväg. De kan ha pratat ihop sig om vad de ska svara på 

frågorna. Även Boström, Samuelsson och Skärlund(2006) såg att pedagogerna på 

Håkantorpsskolan var mycket samstämmiga och vi anser därför att pedagogerna 

svarade utifrån sin positiva inställning till Umeå-modellen. En annan anledning kan 

vara att alla pedagoger från förskolan till år 3 arbetar på samma sätt och därför kan 

samarbeta och hjälpa varandra med tips och idéer.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har varit mycket givande. Det skulle vara intressant att forska vidare om 

hur Umeå-modellen står sig mot andra läs- och skrivinlärningsmetoder. Det skulle 

även vara spännande att jämföra Håkantorpsskolans resursbehov för elever med läs- 

och skrivsvårigheter med andra skolor, där man inte arbetar med Umeå-modellen.  

 

6 Avslutning 
Enligt vår erfarenhet är Håkantorpsskolans arbetssätt ganska ovanligt. Skolan tar 

emot många studiebesök från andra skolor, både i och utanför Västerås. Vid samtal 
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med personal på Håkantorpsskolan fick vi känslan av att de flesta kommer från 

skolor i andra kommuner och inte så många från skolorna i Västerås. Våra 

partnerskolor har visat stort intresse för vår forskning och vill gärna veta mer om 

Håkantorpsskolans arbetssätt men verkar inte ha försökt ta reda på mer själva. Vi 

ställer oss frågande till varför skolarna i Västerås visar intresse för arbetssättet men 

ändå inte försöker ta reda på mer. Är det så att skolorna känner att deras eget 

arbetssätt fungerar och de inte behöver byta läs- och skrivinlärningsmetod eller är 

skolorna rädda för förändring? Det kan även kännas som att det skulle bli för 

tidskrävande om de skulle byta metod. 

 Vi tror att det kan vara svårt och kännas omständigt att byta inlärningsmetod till 

Umeå-modellen då den kräver att personalen får speciell utbildning och att man inte 

kan få tillgång till arbetsmaterialet utan att ha gått denna utbildning. Vi tror även att 

det kan vara svårt om skolan inte får en ”eldsjäl” som engagerar sig i modellen och 

kan stötta och hjälpa personalen när frågor och funderingar uppstår. Har skolan en 

”eldsjäl” och alla är överrens om att byta läs- och skrivinlärningsmetod tror vi att 

Umeå- modellen är en mycket bra metod att byta till.  

 Vi har funnit att Umeå-modellen förbättrar skolvardagen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter då den är speciellt anpassad till just dessa elever. Eleverna blir 

inkluderade i klassen under sin läs- och skrivutveckling och de får känna att de är en 

del i klassen och inte någon som måste gå iväg för att de ska arbeta med annat 

eftersom att de inte kan. Många elever får ändå gå iväg korta stunder för att arbeta 

extra men då arbetar de med samma uppgifter och arbetssätt som resten av klassen. 

Vi tror att elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas av modellen först och främst 

av det strukturerade arbetssättet men även ur ett inkluderande synsätt. Genom 

pedagogernas engagemang och tro på sitt val av metod anser vi att alla elever gynnas 

av att arbeta enligt Umeå-modellen. Vi har fått insikt i en inlärningsmodell som vi 

skulle kunna tänka oss att arbeta med i vårt kommande yrkesliv.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

 

1. Vad tycker du om Umeå-modellen? Varför? 
• Hur länge har du jobbat med modellen? 
• Vad tyckte du om den i början? 

 

2. Vad tycker du är positivt/negativt med modellen och varför? 

 

3. På vilket sätt tycker du att Umeå-modellen gynnar elever med 
läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi?  

 

4. Arbetar du på något speciellt sätt med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter?  

 

5. Hur fungerar modellen på tvåspråkiga elever? Jobbar du 
annorlunda med elever som är tvåspråkiga?  

 
 


