
 
Akademin för utbildning, kultur 

och kommunikation.                                                                                EXAMENSARBETE                          

                                                                                                                      HSV 406  15 hp 

                                                                                                                      Vårterminen 2009 

 

 

 

  

 

 

Olika sätt att lära barn läsa och skriva 

Ett individualiserat lärande 
 

Different ways of teaching children to read and write 

An individualized learning 

 

 
Zackarias Wester & Jennie Segerberg 

 

 

 

 

                                                                         Handledare: Birgitta Norberg Brorsson 

 

                                                    Examinator: Dan Landmark   



 2

        

Akademin för utbildning, kultur 

och kommunikation.                                                                                 EXAMENSARBETE 

                                                                                                                       HSV 406  15 hp 

                                                                                                                       Vårteminen 2009  

 

SAMMANDRAG 

 

Zackarias Wester & Jennie Segerberg 

 

Olika sätt att lära barn läsa och skriva 

Ett individualiserat lärande 

Different ways of teaching children how to read and write. 

An individualized learning. 

 

 

 

2009                                                                Antal sidor: 49 

Vår studie gick ut på att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som 

används i skolan och hur lärare arbetar med att individanpassa dessa metoder. För 

att undersöka detta har vi genomfört en kvalitativ studie. Grunden för arbetet har 

varit enkätintervjuer med lärare och observationer i år ett. Resultatet visar att ett par 

metoder, Bornholmsmodellen och Umeåmodellen, premieras av våra informanter 

men en mängd andra metoder förekommer också. Oavsett metod arbetar dessa lärare 

med individualisering på likartat sätt nämligen med arbetsscheman baserade på 

elevernas olika förutsättningar. 

 

______________________________________________ 
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1 Inledning 

Vi har valt att skriva om de olika läs- och skrivinlärningsmetoder som finns i skolan 

samt hur lärare arbetar individanpassat med dessa metoder. Valet grundades i att vi 

själva snart ska vara yrkesverksamma lärare och vi vill då ha en djupare kunskap 

inom detta område. En av de viktigaste uppgifter en lärare har är att lära barn läsa 

och skriva, detta, enligt Lundberg (2006:4), med tanke på att det krävs en god läs- 

och skrivkunnighet i dagens samhälle. Enligt Lpo 94 (Skolverket 2006: 10) är det 

skolans ansvar att varje elev behärskar det svenska språket i tal och skrift när de gått 

ut grundskolan. Den första läs- och skrivinlärningen ligger sedan till grund för resten 

av elevens utbildning och i förlängningen har den alltså en stor påverkan på elevens 

framtid. 

          Ett återkommande tema i lärarutbildningen är att dagens skola är till för alla 

elever. Även elever i behov av särskilt stöd ska idag vara inkluderade i den ordinarie 

undervisningen, vilket gör läraryrket ännu mer komplext. För att detta ska kunna bli 

verklighet krävs att man som lärare kan individualisera sin undervisning så att den 

passar alla elevers olika förutsättningar och behov. Det handlar om att anpassa 

undervisningen så att elever med olika behov kan ta till sig den. Detta är skolans 

uppgift och inte elevens. Enligt Lpo 94 (Skolverket 2006: 4) kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. Vi har valt att undersöka hur sex lärare arbetar med att 

individualisera de metoder de använder i sin läs- och skrivundervisning för att se hur 

det kan se ut när läs- och skrivinlärningsmetoder sammanflätas med 

individualisering i verkligheten.   

  

 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med arbetet är att undersöka vilka olika läs- och skrivinlärningsmetoder 

som används av sex lärare i skolans första år dvs. år ett till år tre. Vi vill också 

undersöka hur dessa lärare arbetar med metoderna i praktiken och hur de 

individanpassar metoderna efter sina elevers behov och förutsättningar. 
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1.2 Frågeställningar  

Våra frågeställningar är: 

• Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder finns och används av sex utvalda lärare 

som är verksamma i skolans tidigare år? 

• Hur arbetar dessa lärare med individualisering av läs- och 

skrivinlärningsmetoder, utifrån elevernas behov och förutsättningar?  

 

 

1.3 Begreppsförklaringar 

I denna uppsats kommer vissa begrepp att användas återkommande. Vi kommer 

både att använda oss av begreppen barn och elever som i denna uppsats har samma 

innebörd. Vår uppsats fokuserar på elever från år ett till år tre. Det är dessa åldrar vi 

syftar till när vi skriver begreppet den första läs- och skrivinlärningen. Begreppet 

storbok som används inom Kiwimetoden innebär att man använder böcker som är 

tillräckligt stora för att alla elever i klassen ska kunna samlas kring samma bok och 

både lyssna och följa med i texten (Längsjö & Nilsson 2005: 75).  Begreppet 

individualisering är ett av våra nyckelord i uppsatsen. Nationalencyklopedin 

(www.ne.se) beskriver begreppet individualisering på följande sätt och det är denna 

definition vi avser i vårt arbete: 

 

                        individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser 

och timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. 

Individualisering har ofta gällt elever med handikapp eller inlärningssvårigheter, 

t.ex. specialundervisning i mindre grupper eller enskilt, men även elever med 

särskilda förutsättningar, t.ex. i musik, konst och idrott. 1900-talets skolreformer 

med alltmer enhetligt skolväsende har påtagligt ökat behovet av 

individualisering, därmed också kraven på små undervisningsgrupper. 

 

 

http://www.ne.se/
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2 Bakgrund 

Vi har valt ut ett antal läs- och skrivinlärningsmetoder vilka är relevanta för den här 

undersökningen eftersom alla metoder på något sätt används av de lärare som vi 

intervjuat eller observerat. Dessa metoder samt individualisering kommer att 

behandlas i detta kapitel.  

 

2.1 Kort historisk tillbakablick      

Vårt alfabetiska skriftspråk bygger på att bokstavstecknen representerar ljuden i det 

talade språket. Bokstäverna avbildar inga ljud, utan som Dahlgren m. fl. (2006:19) 

skriver så har man kommit överrens om att t.ex. ljudet [a] ska representeras av 

bokstaven ”a”. Det skulle lika gärna ha kunnat vara vilken krumelur som helst som 

fick representera [a]. Eftersom skriftspråket återger det som talas blir det alfabetiska 

skriftspråket väldigt effektivt. Allt som kan sägas kan också skrivas. 

          På 1600-talet kunde många svenskar läsa. Dahlgren m.fl. (2006:27) skriver att 

anledningen till att så många i Sverige kunde läsa vid den här tiden berodde på 

Kyrkolagen från 1686 föreskrev allmän läskunnighet. Bibeln blev normen för hur en 

människa skulle leva och för att rätta sig efter Guds ord krävdes det att befolkningen 

kunde läsa. 1858 inrättades småskolan vars uppgift bl.a. var att lära ut läsning.  

           Dahlgren m.fl. (2006:29) skriver att skrivkunnigheten hos svenskarna inte var 

allmänt utbredd förrän under slutet av 1800-talet. Det var i folkskolan som barnen 

kunde bli skrivkunniga och där utvecklades denna förmåga snabbt. Kompetens inom 

skriftspråket ses som en av förutsättningarna för industrialismen och 

moderniseringen som ägde rum under 1800-talet.  

 

2.2 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Det finns en mängd olika läs- och skrivinlärningsmetoder, några har syntetisk ansats, 

andra har analytisk ansats. De metoder vi har valt att ta upp är syntetisk och 

analytisk metod, Wittingmetoden, LTG metoden, Bornholmsmodellen, Kiwimetoden, 

Tragetonmetoden, läsutvecklingsschema och Umeåmodellen. Vi har valt dessa 

eftersom de hör till de vanligaste metoderna samt att våra informanter utnyttjar 

dessa i olika stor utsträckning. 
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2.2.1 Syntetisk och analytisk metod 

Syntetisk metod 

Enligt Ejeman & Molloy (1997:70) utgår den syntetiska metoden, även kallad 

ljudningsmetoden, från delarna i ett ord såsom bokstäver, ljud och stavelser. Genom 

att ljuda samman bokstäver till ord lär sig barnen att läsa. Ett syntetiskt arbetssätt i 

presentationen och inlärningen av en ny bokstav börjar med att barnet får lyssna till 

olika ord och sedan försöka urskilja den aktuella bokstaven i ordet. Därefter får 

barnet öva på att uttala ljudet på ett korrekt sätt, varpå det är dags att lära sig känna 

igen bokstaven och dess form. Barnet övar sedan på att forma och skriva bokstaven 

med hjälp av olika hjälpmedel samt övar på det ljud som bokstaven matchas med. 

När barnet har lärt sig ett antal bokstäver är det dags att börja sammanljuda dessa 

bokstavsljud för att på detta vis börja bilda ord. Till en början väljer man ljud som är 

lätta att ljuda samman. 

 

Analytisk metod 

Den analytiska metoden, även kallad helordsmetoden, utgår , enligt Ejeman & Molloy 

(1997:71), från helheten d.v.s. från ord och meningar. Vikten läggs vid att förstå vad 

man läser, vad t. ex en mening handlar om. Ljuden och bokstäverna kommer man 

fram till sedan genom analys. Denna analysmetod utgår från ord som barnet redan 

känner till såsom namn på familjemedlemmar eller andra ord som tillhör barnets 

intressen. Om barnet känner till det givna ordet kan barnet redan från början läsa 

ordet med ett rätt och naturligt uttal. Det är viktigt att det sker en kontinuerlig 

kontroll av barnets läsande så att man ser att barnen analyserar och sammanbinder 

ljuden i orden. Ett exempel på en sådan kontroll/ljudanalys kan enligt Ejeman & 

Molloy gå till så här: 

Vi använder oss av ordet M A T 

- Läraren säger ordet tydligt: mat! 

- Här hör du flera ljud. 

- Var hör du m i mat? 

- Var hör du a i mat?  

- Var hör du t i mat? 

Dessa övningar är mycket viktiga då de visar om barnet behärskar de olika 

språkljuden, vilket i sin tur är en förutsättning för att man skall kunna lära sig läsa 

och skriva. Varje bokstav har ett språkljud och dessa skall vara fast förenade hos 
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barnet. Detta för att barnet när det ser en bokstav ska kunna säga det ljud som hör 

ihop med bokstaven, och vice versa. Barnet får sedan lägga ihop ett ord av lösa 

bokstäver för att sedan prova på att läsa det med ett tydligt uttal och till sist skriva 

ned ordet och läsa det. 

          Enligt Ejeman & Molloy (1997:73) består de läsläror som finns på marknaden 

idag av en kombination mellan syntaktiska och analytiska inslag. 

 

2.2.2 Wittingmetoden 

Wittingmetoden är enligt Kullberg (2006:140 f.) en syntetisk metod. Wittingmetoden 

kallades ursprungligen den psykolingvistiska metoden, och den har enligt Längsjö & 

Nilsson (2005: 62-63) två huvuddrag: symbolfunktion och förståelse. 

Symbolfunktionen är teknisk-mekanisk och måste automatiseras hos individen, 

medan förståelsen är kreativ och omöjlig att automatisera. Enligt Kullberg (2006: 

144) baseras metoden på att barnen blir medvetna om olika språkljud. Därför börjar 

man med att gå igenom ett ljud i taget i en specifik ordning. Man börjar med 

vokalerna i ordningen: a, i, o, e, ö, å, y, ä, u. Eleverna arbetar med vokalerna under 

första skolårets hela hösttermin. Enligt Längsjö & Nilsson måste vokalljud och tecken 

befästas först. Denna symbolpresentation sker utan anknytning till bilder. På 

vårterminen börjar man med konsonanterna. Dessa tas i ordningen: l, s, m, p, f, k, v, 

t, r, b, n, g, j, d, h. Man arbetar först med dessa en i taget och de kombineras med 

olika vokaler på olika sätt. Man läser då i spalter och inte i rader. Man gör så för att 

barnet inte ska tvivla om kombinationen är slut eller inte.  

         Förståelse innebär enligt Längsjö & Nilsson (2006: 63) att barnen upptäcker att 

symboler som de ljudat samman stämmer överrens med något de redan känner igen 

från sitt eget ordförråd. Man använder ett neutralt övningsmaterial ur vilket man 

noggrant lyssnar efter riktiga ord. Enligt Wittingföreningen 

(www.wittingforeningen.se) innebär ett neutralt övningsmaterial att man använder 

innehållsneutrala språkstrukturer som t.ex. lu, ab, try, skrå, glo. Kombinationerna 

har likheter med strukturen i det svenska språket. Kombinationer med vokal-

konsonant eller konsonant-vokal utgör delar i många svenska ord. Konsonantkluster 

av typen sm-, gl- och skr- är vanliga både initialt och inuti många ord. 

Kombinationerna kan utgöras av stavelser men det finns även strukturer som i sig 

innehåller mer än en stavelse. Dessa innehållsneutrala språkstrukturer och stavelser 

http://www.wittingforeningen.se/


 10

skapar möjligheter att möta barns behov av tydlighet och övning i att förstå 

sambandet mellan språkljud och bokstav. Samtidigt tränar man på att lyssna och 

skriva, vilket kallas avlyssningsskrivning. Detta ger en säkerhet i läsningen och 

stavningen.  

         Enligt Längsjö & Nilsson (2006: 63) är det viktigaste vid läsning att man ger 

barnen en upplevelse och därför introduceras inte texter förrän barnen behärskar alla 

symboler som krävs för att författaren ska kunna förmedla ett sammanhängande 

innehåll. Till en början får barnen därför läsa små böcker eller häften som 

nöjesläsning, men efterhand utvecklas detta till alla slags texter.  

         Längsjö & Nilsson (2006: 63-64) skriver att Wittingmetoden kan användas i 

flera sammanhang. Den kan användas till nyinlärningssammanhang där eleven ska 

lära sig läsa för första gången. Den kan användas till ominlärning t.ex. för elever med 

läs- och skrivinlärningssvårigheter. Metoden kan även användas för språkligt 

komplicerade inlärningssituationer, så som undervisning i svenska som andraspråk.  

 

2.2.3 LTG-metoden 

LTG, Läsning på Talets Grund, är enligt Larson m.fl. (1992:32) en analytisk metod 

med vissa syntetiska inslag. Den grundades av Ulrika Leimar under 60-70-talen. 

Metoden bygger på att läsinlärningen inte bör se likadan ut för alla barn. Istället 

utgår man från det enskilda barnets språkliga kunnande samt dess intressen. LTG 

hjälper barn att upptäcka vad de behöver för att utveckla sitt kunnande vad gäller att 

tala, läsa och skriva.  

          Inom LTG-metoden arbetar barnen för det mesta individuellt med 

läsinlärningen , dock med vissa gemensamma inslag, Larson m.fl. (1992:32). Det 

övningsmaterial man använder sig av består främst av texter som barnen själva har 

skapat. Läraren skall vara öppen för barnens intressen och stötta dem i utvecklandet 

av idéer.  

          Enligt Kullberg (2006:158-162) består LTG-metodens arbetsgång av fem faser: 

samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 

efterbehandlingsfasen. Kullberg beskriver dessa faser på följande sätt: 
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Samtalsfasen  

Barnen och läraren sitter tillsammans och pratar, vilket dels leder till att barnen får 

ett rikare ordförråd, dels till att innehållet till en text arbetas fram. 

 

Dikteringsfasen 

Barnen får tillsammans komma överens om en text som läraren sedan skriver ned på 

ett blädderblock, barnen dikterar och läraren skriver. 

 

Laborationsfasen 

Dennas fas bör komma någon dag efter de första två faserna då det är vid detta 

tillfälle som barnen får lära sig hur det går till vid en talspråks- och textanalys. I 

talspråksanalysen ska barnen försöka höra hur många ord en sats/mening består av, 

kunna säga vilket ord som kommer först respektive sist i satsen, höra vilket ord som 

är längre samt kortare än ett annat givet ord, höra var i ett ord som ett givet ljud hörs 

samt komma på rimord till ett tidigare bestämt ord. 

          I textanalysen ska barnen kunna lokalisera en utvald bokstav i en text, lära sig 

hur och var man använder sig av liten respektive stor bokstav, kunna höra 

ljudskillnader hos en och samma vokal, lära sig använda interpunktionstecken samt 

börja lära sig enkla grammatiska strukturer. 

 

Återläsningsfasen 

Nu har barnen fått den nedskrivna texten på ett A4-papper. Texten står på den nedre 

halvan av papperet så att barnen på den övre halvan får måla en teckning som 

relaterar till texten. Barnen samlas åter i en grupp där uppläsandet av texten sker 

individuellt. 

 

Efterbehandlingsfasen 

När texten blivit uppläst kan barnen börja arbeta med varje ord för sig genom att 

skriva ned orden på små lappar. Varje ord läses sedan upp för läraren, först hela 

ordet och sedan bokstäverna för sig. När detta är avklarat får barnen sedan stoppa 

ned alla ordlapparna i en alfabetiskt sorterad ordsamlingslåda.  
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2.2.4 Bornholmsmodellen 

Enligt Lundberg (2007:6), som även är en av grundarna till modellen, är 

Bornholmsmodellen en skolförberedande syntetisk metod som används inför den 

egentliga läsinlärningen. Modellen arbetar utifrån att språklig medvetenhet, att 

upptäcka sitt eget språk, är en viktig förutsättning för att barnet ska nå en god 

läsinlärning. Vidare skriver Lundberg att de barn som varje dag får ägna en stund till 

språklekar kommer att klara sig bättre i skolan vad gäller läs- och skrivinlärningen. 

Enligt Stadler (1998:15) kan barn ana hur skriften fungerar om de har fått lyssna på 

sagor och berättelser, vilket i sin tur resulterar i att barn redan när de börjar skolan är 

bekanta med skriften och därmed har ett större intresse att lära sig läsa och skriva. 

En god läsutveckling bygger, enligt Lundberg (2007:7), på: 

 ”språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet” 

 ”bokstavskunskap” 

 ”ett gott ordförråd” 

 ”motivation eller uppgiftsorientering” 

Vidare skriver han att de barn som får gå igenom Bornholmsmaterialets alla steg har 

en god grund att stå på inför den huvudsakliga läsinlärningen då barnen, med 

modellens hjälp, har kommit underfund med att orden har en ljudmässig form, att 

det blir ett helt annat ord, med ny betydelse, om man byter ut första och sista 

bokstaven, att orden kan delas upp i fonem, att fonemen matchas med en bokstav 

samt att fonemen kan ljudas samman till ett ord. Om barnen lyckats med detta har de 

i det stora hela knäckt den alfabetiska koden och därmed tagit sig över det stora 

hindret för en god fortsatt läsutveckling. 

 

2.2.5 Kiwimetoden 

Längsjö & Nilsson (2005: 75) skriver att man i flera engelsktalande länder, bl.a. Nya 

Zeeland, började inom whole language-ansatsen att använda storböcker och 

småböcker i undervisningen. Don Holdaway i Nya Zeeland anses vara grundaren till 

denna metod som nu också kallas kiwimetoden. Man ville återskapa hemmets 

gemenskap under lässtunderna och samtalen i skolan. Detta gjordes genom att alla 

skulle kunna samlas kring samma bok och lyssna och följa med i texten. Hela 

klasserna körläste tillsammans ur storboken, trots att alla inte kunde läsa eller kunde 

alla bokstäverna. Kiwimetoden är enligt Körling (2006: 120 ff.) en 
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helhetsundervisning som har fyra grundpelare: gemensam läsning, självständig 

läsning, vägledd läsning och högläsning. Alla dessa delar har samtalet och 

skrivningen gemensamt. Trots att språkutveckling är det primära syftet med 

metoden, använder man en gränsöverskridande undervisning och behandlar alla 

skolämnen och alla årskurser.  

         Den gemensamma läsningen är ett av de centrala begreppen inom kiwimetoden. 

Gemensam läsning är enligt Körling (2006: 139 ff.) en lärarledd 

helklassundervisning. Till detta hör också storbok och bildpromenad. Eftersom 

texten och bilderna är i fokus, måste boken man använder vara stor så att det blir en 

gemensam upplevelse för alla. Innan storboken presenteras för klassen behöver 

läraren uppmuntra elevernas förförståelse om ämnet som boken ska behandla. 

Läraren leder in eleverna i text och bild genom medvetna och öppna frågeställningar. 

Sedan får eleverna för första gången se storboken som ska användas. Körling skriver 

att man nu i klassen ska diskutera författare, illustratör, fotograf m.m..  Hur kan till 

exempel författaren ha samarbetat med illustratören? Varje sida i boken inleds med 

en bildpromenad. Bildpromenaden beskrivs som ingången till storboken. Man ska 

samtala om bilderna och göra det lättare för eleverna att förstå texten. Körling skriver 

att bildpromenad är en effektiv strategi för att förstå vad texten kommer att handla 

om och för hur bilden kan vara ett stöd för att förstå texten. Bilderna ska läsas av och 

detta stimuleras med hjälp av frågan: Vad ser ni? När bildernas innehåll blivit avläst 

fortsätter man samtalet med frågorna: Vad tror ni? Vad förväntar ni er? Det är 

skillnad på att sätta ord på det man faktiskt ser och det man tror och förväntar sig. 

Efter dessa steg börjar man med texten. I den gemensamma läsningen är det läraren 

som läser. Läraren ska vara modellen för hur det ska låta att läsa på riktigt i normalt 

tempo. Eleverna får gärna läsa med, men det finns inget krav på detta. Läraren visar 

hur man gör när man läser korrekt, hur man gör när man läser fel och hur man gör 

om man inte förstår det man läser. Tillsammans gör detta att eleverna skapar en 

medvetenhet om hur man förhåller sig till en text. 

         Vägledd undervisning är en del i kiwimetoden som utmärks genom att den sker i 

mindre grupper. Körling (2006: 161 ff.) hävdar att gruppens lilla storlek medför en 

trygghet för eleverna. En liten grupp ökar individens möjlighet till ansvar och till att 

få snabb återkoppling. Arbete i små grupper kräver att klassen klarar av att arbeta 

självständigt när läraren är koncentrerad på eleverna i den lilla gruppen. För att 

förstärka elevernas självständighet får eleverna bl.a. sitta på de platser där de arbetar 
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bäst, de har många olika arbetsuppgifter att tillgå, de får gå runt till sina 

klasskamrater för att få tips och idéer, de vet var saker de behöver finns, deras 

självständighet uppmuntras och åskådliggörs och läraren visar förtroende för 

eleverna.  

         Körling (2006: 175 ff.) beskriver arbetsgången i väggledd undervisning. Läraren 

börjar med att bestämma vilka grupper han/hon vill ha vägledd undervisning med 

och sedan välja texter utifrån varje grupps förutsättningar. Grupperna kan vara 

sammansatta efter elevernas intressen, läsförmåga, ämne m.m., eller för att bryta 

sociala mönster i klassen. Läraren lockar sedan in eleverna med frågor som knyter an 

till texten som ska behandlas. Boken läggs sedan fram och man samtalar om bokens 

omslag, titel och bilder. Man gör sedan en bildpromenad på varje sida i boken. Efter 

detta läser man texten, antingen tillsammans eller individuellt och diskuterar om 

bilderna stämde överens med texten. Läraren kan be eleverna söka efter information i 

texten och sätta ett finger där de tror att de hittat informationen. Läraren kan då se 

hur de gör för att hitta informationen i texten. Körling skriver att det också är viktigt 

att avsluta den vägledda undervisningen på ett bra sätt. Detta kan t.ex. vara genom 

att sammanfatta huruvida man i gruppen tyckte att text och bild bekräftade de 

antaganden man gjort på bildpromenaden som föregått texten. 

         Körling (2006: 183 ff.) skriver att man inom kiwimetoden valt att kalla det man 

traditionellt brukar kalla ”tyst läsning”  för självständig läsning. Detta för att eleven 

självständigt fått välja bok, lästakt, medverkan, delgivande och pauser m.m.. Däremot 

behöver det inte vara helt tyst i klassen. Elever kan läsa för varandra ur sina böcker 

eller diskutera med läraren om något som står i boken. Det kan vara tyst pga. att 

eleverna sitter försjunkna i sina böcker, men tystnad är inget eget mål. Den 

självständiga läsningen är en aktivitet där läraren kan kontrollera elevernas 

läsförståelse genom samtal, då den enskilde elevens funderingar blir synliga. Man bör 

ha självständig läsning varje dag.  

         Högläsning är enligt Körling (2006: 197 ff.) ingången till litteraturen. Läraren är 

en modell för läsningens lust och glädje. Texten bör vara bekant för läraren så att 

denne kan förmedla läsglädje på riktigt. Att lyssna på högläsning är både aktivt och 

passivt och det krävs koncentration för att klara av att sitta eller ligga och lyssna och 

detta är något man kan träna på. Högläsning gör texter tillgängliga för alla. Även de 

som inte kan eller orkar läsa själva kan lyssna och uppleva boken. Högläsning öppnar 

dörrar till egen läsning.  
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         Enligt kiwimetoden måste den elev som ska skriva någonting ha modeller att 

utgå ifrån och utvecklas i relation till, detta enligt Körling (2006: 205 ff.). Det är 

alltför lätt att som lärare få en elev att känna sig som en misslyckad skrivare genom 

att säga saker som: ”Du har inte skrivit tillräckligt mycket”. Kiwimetoden omsluter all 

text med både samtal och skrivande. Det finns modeller för skrivande överallt, varje 

text kan vara modell för detta. Läraren måste lyfta fram sådana modeller som är 

tydliga och skapar vilja hos eleverna att börja skriva. När man skriver blir man 

medveten om språket. Det är viktigt att som lärare komma ihåg att det som eleverna 

skriver utgår från deras talade språk. Därför måste man se hur man kan utmana 

eleven att utvecklas mer och hur man som lärare kan vara en positiv modell för 

skrivandet.  

 

2.2.6 Tragetonmetoden 

Den norske forskaren och pedagogen Arne Tragetons syn på den första läs- och 

skrivinlärningen kopplas tätt samman med att använda datorn som det centrala 

verktyget i undervisningen.  

         Enligt Trageton (2005:9) har forskning visat att skrivning är lättare för barn i 

åldern 5-7 år, än läsning. Weiner Ahlström (2001: 14) skriver att barnen börjar sin 

skrifspråkliga utveckling med att skriva. När man skriver utgår man från det talade 

ordet, till skillnad från när man läser, då man måste sammanfoga flera språkliga 

enheter för att komma fram till kända ord och meningar. Därför är det lättare att 

börja med skrivning. Trots detta börjar man i de flesta andra läs- och 

skrivinlärningsmetoder ändå med läsningen och skrivningen kommer sekundärt. 

Trageton menar att detta är fallet för barn ända upp i 10-årsåldern. I Tragetons 

metod börjar barnet med enklare skrivande som utgår från barnets egna tankar som i 

”Whole language”-metoden. Här fortsätter man dock med att kombinera ordbild- och 

ljudmetoderna för att barnet ska kunna skriva ner sina tankar. När man använder ett 

tangentbord istället för att skriva med penna försvinner ett moment som kan vara 

svårt för ett barn att lära sig: formningen av bokstäverna. Här vet man hur allt ser ut.  

Att skriva med penna börjar man med när barnen är mer finmotoriskt utvecklade i år 

två (år 3 i det norska systemet). 

         Trageton (2005:27-44) skriver att det är centralt att barnen har ett budskap att 

förmedla. De ska inte bara skriva tomma ord. Detta för att han ser motivationen som 
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en mycket viktig drivkraft i hela läs- och skrivinlärningsprocessen. Istället för att 

använda traditionella läromedel, vill Trageton att barnen själva på ett lustfyllt och 

otvunget sätt ska skapa sitt eget material. Trageton beskriver eleverna som 

producenter av kunskap. Vidare anser han att barnen lär sig bäst i samspel med 

andra barn, och då gärna i par.  

 

2.2.7 Umeåmodellen 

Modellen är framtagen av bl.a. Margit Tornéus och Björn Andersson, vid Umeå 

universitet. Eftersom vi inte har kunnat hitta någon litteratur om den här modellen 

har vi fått utgå från närliggande relevant litteratur och skolors eget material. 

Umeåmodellen kallas även för SOL-skola, (Skriv- Och Läsutveckling). Enligt 

Håkantorps förskolas hemsida (http://www1.vasteras.se/hakantorpsforskola) arbetar 

man så att alla barn redan tidigt i förskolan får stöd i sin språkutveckling. Man 

arbetar enligt en gemensam struktur för förskola, förskoleklass och grundskola. 

Redan i förskolans småbarnsgrupper har man ett fungerande arbetssätt med 

kompletterande språkstöd med bilder och tecken. I 3-5 års åldern blir stödet mer likt 

den metod man använder sig av i förskoleklass och skola, där stavelsen utgör grunden 

för förståelse av språkets form. Enligt Weiner Ahlström (2001: 11) är det lättare att 

hitta språkliga grunder om man delar upp ord i stavelser istället för i enskilda fonem.  

Barnen får sedan möjlighet att genom lek bekanta sig med bokstäver och alfabetet.  

         Följande information har vi fått genom Håkantorpsskolans eget arbetsmaterial 

angående deras arbete med stavelsemetod. På skolan arbetar man med olika moment 

vilka bygger på varandra, så barnen måste behärska en färdighet innan man går 

vidare till nästa. Första steget är att gåprata vilket innebär att man går och pratar 

samtidigt, och artikulerar varje stavelse. Man går i en jämn och lugn takt både innan 

och efter man sagt satsen. Steget är det som bygger upp rytmen i gången och 

stavelsen bygger upp rytmen i talet. Här lyfter man fram stavelsen som den 

grundläggande enheten i talet. Weiner Ahlstöm (2001: 41) beskriver även detta steg, 

men kallar det för stavelsegång. Hon skriver också att man kan klappa stavelser. Det 

andra steget är att tokprata. Här är målet att barnen ska förstå en långsamt uppläst 

text. Orden i texten är tydligt artikulerade och stavelseindelade. Det är en träning i 

läsförståelse samt ett sätt att göra barnen bekanta med skrivna ord. Man anser att det 

är stor skillnad på talspråk och skriftspråk i den meningen att om man uttalar och 
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artikulerar alla ord i en text så låter det väldigt annorlunda än om meningen var i 

talspråk.  

         Parallellt med dessa steg arbetar man med alfabetsramsor, bl.a. denna:  

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 här uppdelat i sju grupper om fyra bokstäver vilket är lättare att lära sig 

än 29 individuella bokstäver( inklusive W), vilket också Weiner Ahlstöm (2001: 41) 

påpekar. Weiner Ahlström skriver också att man kan börja med att använda enbart 

versaler och sedan föra in gemener efter hand. Liberg (2006: 189) skriver att ett 

annat syfte med versaler på förskolan är att de har färre beståndsdelar och egenheter 

och blir därför lättare att uppfatta för barnet. Mycket av detta arbete kommer från 

läromedlet Arken. Tredje steget är stavelsesegmentering. Detta är enligt Weiner 

Ahlstöm en förberedelse inför skrivandet. Det är först nu man isolerar enskilda ord 

och delar upp dem i stavelser. Man försöker hitta en korrekt stavelserytm, vilket ska 

hjälpa elevens skrivande och läsande. Nästa steg är elaborering, vilket innebär att 

man mixtrar med stavelserytmiken i ett ord och eleverna ska försöka komma fram till 

rätt ord. Efter detta steg kommer stavelseskrivning, där man först säger ett ord 

uppdelat i stavelser och sedan skriver man ordet stavelse för stavelse. När eleverna 

har kommit hit måste de kunna skriva alla versaler. Först i skolans år två börjar man 

använda gemener. När eleverna har upptäckt sambandet mellan det talade ordet och 

det skrivna, har de knäckt skrivkoden. De kan då börja upptäckarskriva. Detta 

innebär att de kan upptäcka enstaka bokstäver i ord och skriva dem. Det sista steget 

är stavelseläsning, där man läser ord stavelserytmiskt.  

 

2.2.8 Läsutvecklingschema  

Enligt Birgita Allard och Bo Sundblads officiella webbsida (www.bibo.se) är LUS är 

en förkortning för läsutvecklingsschema. LUS är ett instrument som lärare inom 
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förskolan till gymnasiet kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i 

sin läsutveckling.                                                                                                                                                      

        Enligt www.bibo.se utvecklades LUS år 1979 - 81 i ett projekt finansierat av 

Skolöverstyrelsen. LUS beskrivs som ett kvalitativt bedömningssystem där läraren 

placerar in varje elev i förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som beskrivs i 

schemat. Syftet med LUS är att ha översikt över var varje elev befinner sig i sin 

utveckling och att därmed skapa en klassrums- och skolsituation där all undervisning 

och pedagogisk verksamhet kan utgå från elevernas behov. På så sätt ska ingen elev 

behöva komma efter. Om det är på väg att hända kan läraren sätta in åtgärder, så att 

eleven inte kommer så långt efter i sin läsutveckling.  

 

             

2.3 Individualisering 

Redan under 1500-1600-talet påbörjades, enligt Lindkvist (2003:44-45), en 

individualiseringsprocess där människan frigjorde sig från kollektivet och mer och 

mer såg sig själv och andra som individer. Från slutet av 1800-talet till mitten av 

1900-talet förespråkades individualisering ur ett skolsammanhang av John Dewey 

och Lev Vygotskij. Både Dewey och Vygotskij var kritiska mot den traditionella 

västerländska skolan som de ansåg hade skapat passiva elever genom att 

undervisningen dominerats av ett faktabaserat lärande utan kontext och mening. De 

ansåg att lärandet skulle ingå i ett sammanhang där lärandet var baserat på elevernas 

egna erfarenheter och intressen, vilket i sig skulle resultera i en större förståelse och 

ett större intresse från eleverna att vilja lära sig. Lindkvist ( 2003: 69) skriver att både 

Dewey och Vygotskij betraktas som framstående inspiratörer till den svenska skolans 

läroplaner.   

         Begreppet individualisering togs enligt Vinterek (2006:7-9) upp i skolans 

styrdokument först efter de stora skolreformerna som ägde rum under 1950/60-talet.  

Begreppet individualisering finns tydligt med i skolans styrdokument. Begreppet i sig 

finns dock inte med i Lpo 94, där det istället beskrivs som att undervisningen skall 

formas efter varje elevs förutsättningar och behov. Enligt Stensmo (1997:173) är alla 

elever olika, vilket innebär att det finns en stor skillnad mellan elevernas kunskaper i 

en klass. Han skriver att elevernas arbete, i största möjliga mån, skall styras av 

individualisering. Stensmo hävdar att individualisering av undervisningen innebär: 

http://www.bibo.se/
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1. Variation av undervisningens innehåll. 

2. Variation av undervisningens former. 

3. Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig. 

4. Variation av studiesätt, elevens lärstil. 

5. Variation med avseende på elever i behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

funktionshinder. 

         Att anpassa undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov kan, 

enligt Vinterek (2006:41-43), innebära många olika saker såsom att eleverna behöver 

olika mycket motivation då vissa elever har ett stort behov av att undervisningen bör 

vara rolig och stimulerande. Elevernas behov kan handla om vilja att förbättra sin 

kunskap samt intressen och styrkor som i sin tur kan handla om en förbättrad 

livskvalitet. Behoven kan även handla om elevernas olikheter vad gäller 

lärandemiljön då vissa elever har ett stort rörelsebehov medan andra elever har 

behov av lugn och ro i undervisningen. Det kan även handla om att undervisningen 

måste anpassas efter elevernas olika ork eller att läraren måste ta hänsyn till 

individernas olika kunskapsläge. Vinterek skriver att en och samma elev även kan ha 

olika behov vid olika tillfällen.  

          Enligt Vinterek (2006:44-45) kan man möta elevernas olika behov genom att 

förändra vissa delar i undervisningen. Man kan t.ex. anpassa undervisningsmaterialet 

efter elevernas olika intressen eller genom att sätta av olika lång tid för en uppgift att 

lösas för att de lite långsammare eleverna ska ha samma chans att lyckas som de 

övriga i klassen. Man kan även ändra på svårighetsgraden. Vinterek hävdar att det 

finns olika former av individualisering. Några exempel på de olika formerna är: 

Hastighetsindividualisering, när eleverna arbetar sig fram i sin egen takt under 

kursens gång. Nivåindividualisering, när man inom ett ämne möter och tillvaratar 

elevernas olika grad av kunnande, samt fördjupningsindividualisering som innebär 

en tillvänjning av omfattning och svårighetsgrad. 

          Vinterek (2006:45) skriver att läraren kan ändra om uppgifter så att eleverna 

kan använda sig av olika arbetssätt och arbetsformer. Eleverna kan då välja det 

arbetssätt som passar dem bäst, exempelvis om de vill arbeta enskilt eller i grupp. 

Eleverna kan även få individuellt utformade scheman där det avsätts olika lång tid för 

olika uppgifter. För att skapa en så god lärandemiljö som möjligt kan eleverna få 

möjlighet att välja var de vill arbeta någonstans. Olika platser kan vara mer lämpade 

vad gäller elevernas olika behov och intressen. Vad gäller betygssättning ska man som 
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lärare tänka på att inte alltid jämföra elevernas prestationer med varandra, då alla 

elever inte har samma förutsättningar, utan istället se till elevens prestation i 

förhållande till sig själv. 

 

2.3.1 Lärstilar och individualisering 

Boström & Svantesson (2007:105) skriver att lärare bör arbeta med lärstilar som bas 

när det gäller att individualisera undervisningen. Begreppet lärstil står, enligt 

Boström & Svantesson (2007:20), för ”hur vi lär oss – det vill säga vad som är viktigt 

för varje individ under inlärningsprocessen”. Eleverna får lära sig utifrån sig själva 

och sina intressen, till följd av att lärstilsarbetet riktar in sig på varje elevs 

personlighet, resurser, möjligheter, utgångspunkter och begränsningar. Grunden i 

lärstilsarbetet ligger i att framhålla elevernas starka sidor istället för att leta fel hos 

dem. Elevernas självkänsla ökar och studieresultatet förbättras genom att eleverna 

får arbeta på det sätt som passar dem bäst och de får därigenom en chans att visa sina 

bästa sidor. 

         Boström & Svantesson (2007: 20) hävdar att eleverna på detta vis får en större 

chans att nå kunskapsmålen, vilket i sig resulterar i att lärarnas arbetsmiljö blir 

trevligare av denna vetskap. Lärstilsarbetet har resulterat i en mer rolig, kreativ och 

lustfylld undervisning. Genom att eleverna får arbeta med olika lärstilar ökar deras 

förståelse för sitt eget lärande. 

 

2.3.2 Samtalets koppling till läs- och skrivutveckling 

Enligt Skolverkets (www.skolverket.se) rapport Läs- och skrivprocessen som ett led i 

undervisningen krävs det en språklig träning för att alla elever ska utveckla en god 

läs- och skrivkompetens. Läs- och skrivförmåga är komplex och innebär inte bara att 

kunna avkoda korrekt, stava rätt eller bygga korrekta meningar. Lärarna ska sakta 

men säkert föra in eleverna i olika ämnens sätt att språka. Språket man använder i 

olika ämnen skiljer sig åt. Den enklaste anledningen till varför man språkar är att 

man läser och skriver för att kunna återge vad andra tänkt eller sagt. Skolverket 

skriver att om detta var den enda formen av språkande skulle vi få ett statiskt och 

slutet samhälle och utvecklingen skulle avstanna. För att barnen ska ha kontroll över 

utvecklingen måste de tillåtas utforska och reflektera över den. Vi använder alltså 

http://www.skolverket.se/
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språkandet för att kontrollera och värdera vad vi och andra gör och hur vi utvecklas. 

Vi behöver inte endast lära oss att reproducera andras texter utan även lära oss skapa 

egna texter, samt reflektera över vad de har att lära ut till oss. 

         Författarna till rapporten Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen 

ser följande problem med arbetsschemeundervisning: stora delar av 

arbetsuppgifterna innebär reproducerande och isolerad färdighetsträning t.ex. arbeta 

med ordlära och grammatik i arbetsböcker eller på inplastade arbetskort; läsa korta 

ofta fragmentariska texter och svara på frågor om texten; arbeta med enskilda 

bokstäver enligt olika förlagor. Enligt rapporten förväntas eleverna ofta arbeta 

individuellt och tyst med schemats uppgifter. Detta skapar ordning och arbetsro men 

enligt författarna till rapporten skapar det också alltför tysta läromiljöer. 

         För Liberg (2006: 11-12) innebär den pedagogiska praktiken att man tar varje 

tillfälle för att skapa ett samtal med barnen både i skola och förskola. Man hittar 

sådana tillfällen vid samlingar, vid matbordet och andra situationer som inte 

nödvändigtvis är kopplade till läs- och skrivutveckling. Samtalen ska inte bara beröra 

vad som finns kring barnen just för tillfället utan även behandla ämnen som ligger 

längre bort, t.ex. vad som gjordes förra veckan. Läs- och skrivlärandet är nära kopplat 

med talspråkslärandet vilket innebär att läs- och skrivlärandet utvecklas mer positivt 

om barnen får möjlighet att delta i samtal. Liberg skriver att en viktig form av samtal 

är boksamtal. Med hjälp av dessa hittar man en mängd ämnen som barnen är 

intresserade av. Det är viktigt att börja med den här typen av samtal redan i 

förskoleåldern och att fortsätta med dem genom skolåren. Enligt Liberg är språklekar 

en viktig ingång till att lära sig läsa och skriva. Precis som med samtalet kan dessa 

språklekar och utforskandet av språket ske när och var som helst.  

 

 

 2.4 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

I Lpo 94 står det att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska 

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

förmåga (Skolverket 2006: 5). Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 

idéer och tankar i tal och skrift. Enligt Skolverket (2006: 9) är det skolan som ska 
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ansvara för att eleverna erhåller och utvecklar de kunskaper som är nödvändiga för 

alla individer och samhällsmedlemmar. Detta ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Ett strävansmål i Lpo 94 är att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat 

språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.  

         Enligt Skolverket (2006: 4-6) ska undervisningen i skolan vara anpassad till 

varje elevs individuella förutsättningar och behov. Undervisningen ska ha elevernas 

bakgrund, erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt för att främja deras lärande 

och utveckling. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den äger rum, 

men att utbildningen ska vara likvärdig betyder inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser måste fördelas lika. Det finns alltid 

olika vägar att nå målen. Eftersom skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen med undervisningen så kan man inte utforma 

undervisningen likadant för alla, den måste individualiseras. Skolan ska också 

uppmuntra varje elev att lära sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 

intellektuella samt de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. 

Ett av skolans strävansmål är att alla elever ska hitta och utveckla sitt sätt att lära sig 

på (Skolverket 2006: 9).    

 

 

3 Metod 

Kvantitativa och kvalitativa studier är till viss del jämförbart med naturvetenskapliga 

och humanistiska metoder. Enligt Stukát (2005: 31) kommer den kvantitativa 

ansatsen från naturvetenskapen där det är viktigt med empiriska och mätbara 

observationer. Man samlar in stora mängder fakta som analyseras för att hitta 

generella mönster. Resultaten ska kunna generaliseras och gälla för fler än bara dem 

man undersökt. De metoder man använder ska vara objektiva och kvantifierande, 

t.ex. strukturerade intervjuer och enkäter eller observationer enligt särskilda 

observationsscheman. Resultaten i sådana studier blir breda och generella men de 

brukar ha svårt att få djup.  

         Det kvalitativa synsättet kommer enligt Stukát (2005: 32) från de humanistiska 

vetenskaperna. Här lägger man fokus på holistisk information. Det viktiga är att tolka 

och förstå den information som kommer fram, och inte i första hand att generalisera. 

Vanliga metoder inom den kvalitativa ansatsen är öppna intervjuer och 
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ostrukturerade observationer. Stukat skriver att man kan invända mot kvalitativa 

studiers tillförlitlighet och att det vanligtvis låga antalet undersökningspersoner gör 

det svårt att generalisera.  

         Intervjuer hör till de vanligaste metoderna inom utbildningsvetenskapen. Enligt 

Stukát (2005: 37 ff.) finns det många olika sätt att genomföra intervjuer på. Generellt 

gäller att ju mer utrymme eller spelrum man ger åt informanten desto större är 

möjligheten att få fram nytt och intressant material. Samtidigt minskar dock 

jämförbarheten mellan svaren och det blir svårare att analysera resultaten. I de mest 

strukturerade intervjuerna använder man ett intervjuschema där frågeföljd och 

frågornas formulering är fastställda. Enligt Stukát handlar det då mer eller mindre 

om slutna frågor där informanten oftast bara kan välja mellan olika förutbestämda 

svarsalternativ. Man försöker genom detta skapa en så neutral situation som möjligt 

så att man slipper svar som påverkats av intervjuaren. Sådana intervjuer ger 

egentligen samma svar som en enkät och kallas därför ibland för enkätintervjuer, 

men här kan man räkna med betydligt mindre bortfall än vid vanliga enkäter. En 

fördel med denna typ av intervju är att man inte behöver vara tränad eller erfaren 

gällande intervjuer för att få fram sina resultat. Resultaten blir också lättare att 

bearbeta. Det ställs dock höga krav på utformningen av intervjun. Frågorna bör 

kunna förstås av alla och ha klara svarsalternativ. Ledande frågor måste undvikas och 

frågor med värdeladdade ord eller förutsättande frågor bör inte heller finnas med. 

Den här metoden är inte så flexibel. Det blir svårt att ta hand om oförutsedda saker.  

         Enligt Stukát (2005: 39) vet man i de mer ostrukturerade intervjuerna vilket 

ämne man vill täcka in men ställer frågorna i den ordning som blir mest naturlig vid 

tillfället. Man kan använda en checklista för att få med alla sina frågor. Svaren följer 

man upp på ett individualiserat sätt. Den friare interaktionen mellan informant och 

intervjuare gör det lättare att överbrygga språkliga svårigheter. Det blir också lättare 

för intervjuaren att nå längre. Detta kallas halvstrukturerad intervju. Är intervjun 

särskilt lång, öppen och djup kallas det för djupintervju.  Dessa metoder är smidiga 

och anpassningsbara och en skicklig intervjuare kan följa upp idéer, läsa av svar och 

gå in på känslor och motiv på ett sätt som inte fungerar i strukturerade intervjuer.  

Följdfrågorna kan ge svaren mer djup och information. Dessa typer av intervjuer är 

dock väldigt beroende av intervjuarens förmåga och färdigheter. Det krävs både goda 

förkunskaper såväl som psykologisk förmåga. Vidare blir det svårt att jämföra 

informanternas svar med varandra.  
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         Stukát (2005: 43) skriver om ostrukturerade frågeformulär som en form av 

enkätundersökningsmetod. Dessa frågeformulär innehåller öppna frågor, där 

informanten själv skriftligen ska formulera sina svar, vilket inte är så olikt en vanlig 

intervju. Frågorna kan vara mer eller mindre ”öppna” och således kräva olika mycket 

av informanten. Ju snävare frågorna är desto viktigare är det att informanterna är 

motiverade att svara på frågorna och att de är vana vid att uttrycka sig skriftligt. 

Svaren kan annars bli fattiga.  

 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

I vår studie vill vi undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder de utvalda lärarna 

använder sig av samt hur de individualiserar undervisningen. Vi har inte försökt att 

generalisera hur lärare i allmänhet arbetar utan snarare synliggöra hur de sex lärare 

vi valt att intervjua arbetar, vilka läs- och skrivinlärningsmetoder de använder samt 

hur de individualiserar undervisningen. Vi har därför valt ett kvalitativt arbetssätt. 

Anledningen till detta är att vi vill få fram en djupare bild av några lärares arbete med 

den första läs- och skrivinlärningen och deras arbete med individualisering. I ett mer 

kvantitativt arbetssätt kan det bli svårt att få fram de djupgående svar, som vi är ute 

efter, angående detta.  

         Vi valde att använda oss av en enkätintervju med öppna frågor som skulle 

besvaras skriftligt. Frågorna i enkäten bearbetades tills vi dels kände att 

informanterna inte skulle kunna missuppfatta eller ledas åt något håll, dels att 

frågorna skulle kunna ge svar på det vi ville undersöka. Valet av enkätintervju med 

öppna frågor innebar att vi slapp intervjuareffekten vilken kan ha färgade svar som 

konsekvens. Genom att använda oss av en enkätintervju med öppna frågor istället för 

en enkät kunde vi räkna med ett mindre bortfall av svarande informanter, eftersom 

det är lättare att säga nej till en vanlig enkät än att säga nej till någon som frågar mer 

personligt, vilket Stukát (2005: 38) också påpekar. Informanterna fick god tid på sig 

att svara till skillnad mot en vanlig intervju då informanten inte har någon längre 

betänketid och inte kan gå tillbaka och ändra sina svar. En vanlig intervju är 

dessutom betydligt mer beroende av forskarens skicklighet som intervjuare, det krävs 

erfarenhet och viss psykologisk färdighet. Vi är medvetna om att reliabiliteten kan bli 

lidande när informanterna får svara själva och har lång tid på sig att formulera sina 
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svar. Vi tror dock inte att detta är ett ämne som våra informanter skulle ha något att 

vinna på att inte svara sanningsenligt. Som ett komplement till enkätintervjuerna har 

vi även valt att genomföra observationer i tre klasser. En av lärarna i dessa klasser 

svarade också på enkätintervjun. Stukát (2005: 49) skriver att man kan genomföra 

observationer för att ta reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger 

att de gör.  

  

 

3.2 Urval 

Vi har valt att ha lärare som arbetar med barn från år ett till år tre, eftersom det är 

dessa lärare som i första hand kommer i kontakt med den första läs- och 

skrivundervisningen, och har erfarenhet från denna, vilket är det vi vill undersöka. 

Dessutom har vi medvetet valt lärare som arbetat olika länge och på olika skolor, 

vilka vi kallar A, B och C. Lärarna som deltar i vår undersökning arbetar på tre olika 

skolor, på tre olika orter. Lärare 1 och 2 arbetar på skola A, lärare 4, 5 och 6 arbetar 

på skola B och lärare 3 arbetar på skola C. Skola A är belägen i en tätbefolkad stadsdel 

i en mellanstor stad. Skola B och C är belägna på två små orter med vardera cirka 

2000 invånare. Våra sex informanter är alla grundskollärare, varav två har 

speciallärarkompetens. Lärarna vi intervjuade har vi haft kontakt med under våra 

VFU-perioder.  

 

          

3.3 Etiska ställningstaganden 

Som forskare skall man enligt Vetenskapsrådets (2002) direktiv följa fyra 

forskningsetiska principer, vilka vi har tagit del av. 

 

• Informationskravet innebär att man som forskare ska informera de 

berörda informanterna om syftet med forskningsuppgiften. Man ska även ta 

upp vilka villkor som gäller för informanternas deltagande, samt att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan bryta det närhelst de vill. När 

informanterna tillfrågades om att delta i vår enkätintervju förklarade vi vad 

den skulle handla om och varför vi valde just dem som informanter. 
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• Samtyckeskravet innebär att informanterna själva avgör om de vill delta i 

studien eller inte. Alla lärare vi tillfrågat har tackat ja till att delta i 

enkätintervjun. 

 

• Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska kunna känna sig 

trygga och säkra på att alla uppgifter som lämnats skyddas från obehöriga. Vi 

valde att inte publicera varken skolans eller informanternas namn i vår 

undersökning, detta för att de berörda ska förbli anonyma. När vi sedan 

sammanställde resultatet tänkte vi medvetet på att ingen informant skulle 

kunna spåras, och arbetade efter det. 

 

• Nyttjandekravet innebär att forskaren endast får använda intervjuresultaten 

i forskningssyfte, vilket enbart var vår avsikt. 

 

           

3.4 Studiens tillförlitlighet 

3.4.1 Reliabilitet  

Med reliabilitet menas kvaliteten på mätinstrumenten i en studie. Enligt Stukát 

(2005: 125) kan reliabiliteten i en studie tolkas som hur pass bra mätinstrumentet 

man valt är på att mäta. Man kan också definiera det i termer om hur 

motståndskraftigt instrumentet är mot slumpens inverkningar. När man talar om 

reliabilitet i en kvalitativ studie är det främst saker som t.ex. feltolkningar av frågor 

och svar, yttre störningar, hur bra frågorna passade informanten, informantens eller 

forskarens dagsform osv.. Reliabiliteten har inte en lika central plats i en kvalitativ 

studie som i en kvantitativ studie. Vi har gjort enkätintervjuer med sex lärare. Vi har 

dessutom genomfört observationer hos tre lärare. 

         För att utesluta möjligheten att alla lärare vi intervjuade arbetade efter samma 

metod på grund av samma rektorsområde och fortbildning m.m., skulle påverka 

resultatet av undersökningen valde vi att intervjua personer som arbetar på olika 

skolor och på olika orter. I vår undersökning försöker vi inte i första hand att 
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generalisera hur lärare i allmänhet arbetar utan snarare synliggöra hur de lärare vi 

valt att intervjua arbetar.  

 

3.4.2 Validitet 

Stukát (2005: 126) skriver att validitet innebär hur bra ett mätinstrument är på att 

mäta det man vill mäta. Det krävs reliabilitet för att få god validitet men det räcker 

inte med endast reliabilitet. Även om man har ett perfekt mätinstrument så är det 

ändå möjligt att mäta fel saker.  

         Vårt syfte med studien är att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder 

som används i skolans tidigare år samt hur lärare arbetar med att individualisera 

dessa metoder. Vi anser att vår undersökning har hög validitet med tanke på att de 

frågor vi ställde i vår enkätintervju, och fick tydliga svar på, har täckt det område vi 

syftar till.  

 

3.5 Genomförande  

3.5.1 Genomförande av enkätintervju 

Vi bestämde oss tidigt för att vi ville genomföra intervjuer med ett antal lärare. För 

att undvika intervjuareffekten bestämde vi oss för att använda oss av enkätintervjuer 

med öppna frågor. Frågorna vi ställde var: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken årskurs undervisar du i och hur 

många elever går det i klassen?  

2. Vilket material använder du? Läroböcker? Eget? Annat? Hur väljer du vilket 

material du vill arbeta med?     

3. Hur arbetar du med den första skriv- och läsinlärningen? Kan du kort beskriva 

metoden eller metoderna du använder? 

4. Hur individualiserar du tillämpningen av metoderna du använder? 

5. Har du fått någon kompetensutveckling/fortbildning gällande skriv- och 

läsinlärning under din tid som lärare? 

6. Håller du dig uppdaterad angående nya forskningsrön gällande skriv- och 

läsinlärning? Hur får du vetskap om nya metoder gällande skriv- och 

läsinlärning?  
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Lärarna fick frågorna via e-mail. I e-mailet fick informanterna bakgrundsinformation 

om vad deras svar skulle användas till och vad uppsatsen skulle handla om. De fick 

även information om att deras medverkan skulle vara anonym. De fick antingen svara 

via e-mail eller i pappersform. Samtliga tillfrågade informanter svarade på 

enkätintervjun. Informanterna hade ca. två veckor på sig att svara.  Vi var noga med 

att poängtera att vi eventuellt ville återkomma med följdfrågor.  

 

3.5.2 Genomförande av observationer 

Observation 1 genomfördes i år ett på skola B i ett litet samhälle med ca. 1700 

invånare. Observationen ägde rum mellan kl. 10-11. Klassen hade då svenska med läs- 

och skrivinlärning som fokus. Observation 2 och 3 genomfördes i två år ett på skola 

A. Denna skola ligger i ett tätbebyggt bostadsområde i en mellanstor stad.  Vi hade 

följande fem huvudfrågor som vi utgick från:  

1. Har alla elever samma arbetsmaterial? 

2. Gör alla elever samma sak? 

3. Får eleverna olika uppgifter? 

4. Får eleverna hjälp/uppmärksamhet av läraren? 

5. Hur individualiserar läraren undervisningen? 

När vi kom till klasserna började vi med att presentera oss för barnen och berätta vad 

vi skulle göra hos dem. Under lektionerna gick vi runt i klassen för att bilda oss en 

uppfattning om hur det var ställt med dessa frågor. Under tiden vi var där förde vi 

löpande protokoll. Stukát (2005: 50) kallar denna observationsform för en vanlig 

osystematisk observation. Han skriver även att denna observationsform kan 

användas när man vill komplettera en annan undersökningsmetod, vilket också var 

vår tanke.  

 

 

4 Resultat och analys 

Här kommer vi att redovisa resultaten av våra sex enkätintervjuer med lärare som 

varit yrkesverksamma olika länge, varav en är nybliven pensionär, och som arbetar 

på tre olika skolor, samt våra tre observationer som ägde rum i år ett på två olika 
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skolor. För att analysera våra resultat gällande individualisering har vi använt oss av 

följande punkter som utformats av  Stensmo (1997:173): 

1. Variation av undervisningens innehåll. 

2. Variation av undervisningens former. 

3. Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig. 

4. Variation av studiesätt, elevens lärstil. 

5. Variation med avseende på elever i behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

funktionshinder. 

 

 

4.1 Resultat av enkätintervjuer 

4.1.1 Lärare 1 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 40 år. Hon arbetar på skola A där barnen går från 

förskoleklass till år 6. Skolan ligger i en mellanstor stad i ett större bostadsområde.  

Hon arbetar med barn från år 1-6. Hon har ingen egen klass utan arbetar som lärare i 

svenska som andraspråk. Det material hon använder sig av vid läs- och 

skrivinlärningen är skönlitteratur, stavelsemodellen, Sva läromedel, spel, eget 

plockmaterial osv.. Lärare 1 menar att barn lär sig på olika sätt och säger därför ” Jag 

arbetar med flera olika modeller eftersom jag tror att man lär sig olika sätt. Jag 

använder mig av ljudningsmodellen, stavelsemodellen, helordsmodellen, och mycket 

med fonologisk medvetenhet t.ex. rim, ramsor och laborationer kring ord och 

bokstäver t.ex. hur långt är ordet, var finns en speciell bokstav m.m.”  

         Lärare 1 har arbetat i 40 år och har vid flera tillfällen under dessa år fått olika 

typer av kompetensutveckling. Hon försöker hålla sig uppdaterad gällande forskning 

kring läs- och skrivinlärning eftersom det är en stor del av hennes arbete. Hon får 

vetskap om nya rön från aktuell litteratur, genom att prata med kollegor och genom 

att kolla utbudet av aktuella föreläsningar.  

 

4.1.2 Lärare 2 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 14 år. Hon arbetar på skola A där barnen går från 

förskoleklass till år 6. Skolan ligger i en mellanstor stad i ett större bostadsområde.   
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Lärare 2 undervisar i en år 3 med 20 elever. I sin läs- och skrivundervisning använder 

hon sig av många olika material, bl.a. Katten Ture (Arken av Agneta Gatu-Renberg) 

vilket är en stavelsemetod med vissa likheter med Wittingmetoden. Detta material 

har texter där orden är uppdelade i stavelser. Hon arbetar även med skrift före 

läsning, upptäckarskrivning där barnen skriver om t.ex. vad de gjort i helgen, men 

bara skriver de bokstäver de själva kan höra. Sedan börjar de med arbetsscheman där 

de får läsa och skriva i olika former.  

         Hon väljer det material som ska användas genom att se vilka mål som finns i 

läroplanen och sedan matcha det med passande material, hon väljer material utifrån 

vad hon vill att barnen ska lära sig. Undervisningen individualiserar hon genom att 

växla mellan olika metoder. Olika barn har olika behov. Angående stavelsemodellen 

så kan vissa barn redan rätt mycket när de börjar i ettan, och då får de istället börja 

med arbetsscheman. Lärare 2 säger angående individualisering och läs- och 

skrivinlärningsmetoder att ”Alla elever har olika arbetsscheman, vilka är 

individanpassade. Upptäckarskriften är också väldigt individualiserad.”  

         Hon har fått kompetensutveckling i stavelsemetoden och om hur man kan 

reparera luckor hos barn med svårigheter i språket. Hon försöker hålla sig 

uppdaterad om nya forskningsrön om läs- och skrivinlärning så gott hon hinner och 

får ny kunskap från kollegor, utvecklingsgrupper och pedagogiska skrifter. 

 

4.1.3 Lärare 3 

Lärare 3 har arbetat som lärare i 35 år. Hon arbetar på skola C som ligger i ett mindre 

brukssamhälle med ca. 2000 invånare. Skolan består av förskoleklass till år 6. Hon 

har en 1-2:a med 18 barn. 8 barn går i år 1 och 10 i år 2. Hon använder sig både av 

eget material och av läroböcker. Hon väljer det som passar elevgruppen och henne 

själv bäst. På hennes skola arbetar förskoleklassen med Bornholmsmodellen. På 

hösten år 1 repeteras en del av språklekarna under 8 veckor. Därefter görs en diagnos 

för att ta reda på om det finns elever som ännu inte utvecklat en tillräcklig språklig 

medvetenhet för att kunna börja med läsinlärningen. Lärare 3 säger att ”De elever 

som behöver fortsatt träning går till specialläraren några gånger i veckan. ” 

 Lärare 3 arbetar med ett material som heter ”Veckans bokstav”. Där tränar man på 

en bokstav i veckan, skriver och gör ljudanalyser. Man betonar hela tiden hur 
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bokstaven låter. När eleverna kan läsa får de läsläxa varje vecka. Hon använder olika 

läseböcker utifrån barnens läsförmåga.  

         Lärare 3 individualiserar undervisningen genom att ha vissa uppgifter 

gemensamt och sedan får eleverna arbetsuppgifter utifrån sina egna kunskapsnivåer. 

Hon har läst 20 poäng specialpedagogik och haft ett flertal studiedagar med 

fortbildning inom läs- och skrivinlärning. För att få ny kunskap om läs- och 

skrivinlärning läser hon pedagogiska tidskrifter och söker på Internet. 

 

4.1.4 Lärare 4 

Lärare 4 är för tillfället föräldraledig men har arbetat i 9 år som lärare. Skola B där 

hon arbetar omfattar barngrupper från förskoleklass upp till år 9. Skolan ligger i ett 

litet samhälle med ca. 1700 invånare. Senast undervisade hon i en 1+3:a med 20 

elever, varav 12 i år 1 och 8 i år 3.  Hon använder sig av eget material samt färdigt 

material som hon ändrat om för att det ska passa henne och barnen. Hon använder 

sig av både gammalt och nytt material. Ibland får hon idéer till material från förlagen, 

från nätet samt från kollegor. ” När det gäller material använder jag en salig 

komplott, både eget som jag gjort helt själv, taget material som jag kopierat och 

ändrat och donat med så att det passar mig och barnen.”  

         Hon utgår från sitt eget material i den första läs- och skrivinlärningen– ABC-

resan, där klassen ”reser” till olika länder för varje ny bokstav de kommer till. Arbetar 

de med Aa till exempel, besöker de Australien och pratar en del om livet där, men 

fokus ligger ändå på bokstaven och då främst på den gemena. Bokstavens ljud är 

viktigare än bokstavens namn. Hon lär ut bokstaven genom att skriva den uppifrån 

och ner men envisas inte om barnet alltid skriver den tvärtom, viktigast är att det inte 

känns jobbigt för barnet att skriva den och att det syns vad det är för bokstav. Lärare 

4 samverkar även med 6-åringarna under en del av bokstavsarbetet. Hon har alltid 

extrauppgifter till dem som kommit längre. De som behöver ha extra tid och extra 

stöd får det, genom att övriga många gånger klarar att jobba mycket på egen hand. 

Hon har även hjälp av specialpedagog vissa lektioner samt nyttjar gärna den personal 

från fritids som går mot klassen.  

         När det gäller kompetensutveckling har lärare 4 sökt den själv i första hand, då 

det inte skyltats med kurser och annat i en kommun med dålig ekonomi. Hon har gått 

flera kurser på Högskolan. I och med hennes egna initiativ till fortbildning på 



 32

Högskolan har hon hängt med i utvecklingen. Hon läser dessutom en del intressant 

litteratur kring ämnet. Hon tycker att mycket hänger på ens egna intressen när det 

gäller kompetensutveckling. Lärare 4 har även varit en del av den centrala 

svenskgrupp som finns i kommunen och där diskuteras en hel del gällande läs- och 

skrivinlärning. 

 

4.1.5 Lärare 5 

Lärare 5 har arbetat som lärare i ca 30 år men är numera pensionär sedan januari 

2009. Hon arbetade på skola B vilken omfattar barngrupper från förskoleklass upp 

till år 9. Skolan ligger i ett litet samhälle med ca. 1700 invånare Hon har undervisat 

både på låg- och mellanstadiet framförallt som speciallärare. Det material hon har 

använt sig av i läs- och skrivundervisningen har varit Ingvar Lundbergs ”Språklekar i 

förskoleklass” enligt Bornholmsmodellen, Mini-serien, lättläst barnlitteratur, lösa 

bokstäver, stavelsekort, Lexia samt Ordriktaren där man använder sig av 

läsinriktningsövningar för att få flyt. Att hon valde just Bornholmsmodellen var för 

att hon tyckte att det var ett spännande material samt att den passade för barn som 

kommit olika långt när det gäller förutsättningar att lära sig läsa och skriva. ”Jag 

valde materialen för att jag trodde på metoden (t.ex. Lundbergs bok), de passade på 

mitt sätt att undervisa, var spännande, passade för barn som kommit olika långt när 

det gäller förutsättningar att lära sig läsa.” 

          Hon använde sig av Bornholmsmodellen för den fonologiska medvetenheten. 

Hon använde sig även av både ljud- och helordsmetoden med korta frekventa ord 

som: sa, ja, han, hon o.s.v. Hon använde sig även lite av LTG-metoden och stavelser 

som ordnades till ord och lästes.  

          De åtta första veckorna i år 1 arbetade hon mycket med fonologisk medvetenhet, 

enligt Lundbergs modell, lyssnade på ljud, lärde eleverna säga meningar, räknade hur 

många ord det fanns i meningarna samt vilket av två ord som var längst. Själva 

bokstavsinlärningen gick till så här att hon först snabbt sa vad bokstaven heter men 

betonar sedan hur den låter. Alla elever säger sedan ljudet och lärare 5 lyssnar då på 

alla. Sedan pratar hon med eleverna om hur munnen ser ut när de säger ljudet, vad 

som händer inne i munnen, hur tungan rör sig, var luften kommer ut. Läraren visar 

sedan på tavlan hur bokstaven skrivs, uppifrån och ner, varefter eleverna sedan får 

skriva bokstaven stort i luften, spåra bokstaven med fingertoppen på bänklocket för 
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att sedan skriva bokstaven på ett övningspapper eller i ett häfte. Lärare 5 anser att 

man bör träna mest på de små bokstäverna då det är dem man oftast möter i texterna 

och de är också svårare att forma. Då eleverna kan ha svårt att veta hur bokstäverna 

ska skrivas i förhållande till varandra använde sig läraren av ”bokstavshuset” där 

vissa bokstäver går upp på vinden medan andra bokstäver går ner i källaren och sen 

finns det bokstäver som stannar på första våningen. 

          Eleverna får sedan komma på ord som innehåller den aktuella bokstaven. 

Lärare 5 skriver då ordet framme på tavlan och ljudar högt. Eleverna ser då 

skrivriktningen och hör hur man låter när man skriver och sen får de säga vart i ordet 

som ljudet/bokstaven finns, först, sist eller i mitten. Sedan, när eleverna har lärt sig 

två till tre bokstäver, får de börja skriva ord med lösa bokstäver. Om de t. ex kan 

bokstäverna i och s frågar läraren vad eleven hör först respektive sist om hon säger 

ordet is. Eleven får då lägga bokstäverna i den ordningen och sedan peka på 

bokstäverna och ljuda ihop dem. Om eleven då har lärt sig att forma bokstäverna rätt 

kan han/hon även prova på att skriva ordet. Små frekventa ord som: och, det, ja 

o.s.v., har man på små lappar för att ordbilderna ska fastna. Lärare 5 poängterar att 

det är bra om eleverna kan dela ord i stavelser. När eleverna har arbetat muntligt 

med meningar kan de sedan börja skriva några enkla meningar. Vid behov kan 

läraren skriva meningen på tavlan först. För att hjälpa eleverna med hur en mening 

ser ut frågade lärare 5 eleverna hur många ord det var i meningen och visade sedan 

upp ett finger för varje ord och poängterade att mellanrummen mellan fingrarna 

visade att det även skulle vara ett mellanrum mellan orden i meningen. När eleverna 

sedan ska skriva meningar påpekar läraren om att man alltid ska börja meningar med 

stor bokstav och avsluta med punkt och att det ska vara stor bokstav i början på 

namn. 

          När lärare 5 läste i läsläran, eller i annat lämpligt material, diskuterade hon ofta 

med eleverna om de hade varit med om något liknande, om de hade några egna 

erfarenheter utifrån ämnet. Hon tyckte även att det var viktigt att eleverna 

regelbundet fick besöka biblioteket för att själva få välja böcker som intresserade 

dem. En annan viktig del var högläsning av läraren, detta för motivationens och 

ordförrådets skull. Även vid högläsningen diskuterade hon efteråt med eleverna i 

form av: vad tror du kommer att hända? Varför gjorde de så? Vad skulle du ha gjort?  

          Vad gäller individualisering svarade lärare 5 att eftersom barnen kan olika 

mycket redan vid skolstarten ska man ha material som passar allt från nybörjare till 
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dem som redan kan läsa, med olika svårighetsgrad. Man kan även individualisera 

genom mängden uppgifter och hur lång tid eleven får för uppgiften. Övningarna i 

Lexia, kompensatoriska medel, kan väljas efter elevens behov.  Lärare 5 skrev att 

några elever lär sig läsa genom att läsa, några genom att skriva. Vissa elever får mer 

hjälp. Som kompetensutveckling har lärare 5 läst 20p specialpedagogik, 10p 

Montessoripedagogik samt gått på ett antal föreläsningar mest gällande 

specialpedagogik. Trots att lärare 5 numera är pensionär så håller hon sig uppdaterad 

vad gäller nya rön och forskning kring läs- och skrivutveckling genom att läsa 

Lärarnas tidning och tittar på Skolakuten. Det hon ser fram emot nu är att få följa de 

yngsta barnbarnens framtida läs- och skrivinlärning. 

 

4.1.6 Lärare 6 

Lärare 6 har arbetat som lärare i 9 år. Hon arbetar på skola B. Det material hon 

använder för den första läs- och skrivinlärningen är Miniböckerna som grund för 

svenskan, samt eget material och plock från annan litteratur. Hon väljer vilket 

material hon vill använda genom att titta i olika material och skicka efter 

provlitteratur från olika läromedelsförlag. När hon arbetar med den första läs- och 

skrivinlärningen använder hon sig av Bornholmsmodellen, där barnen får lyssna på 

ljudet, känna tungans placering, forma bokstaven i luften, måla med vattenfärg, 

forma med vaxade piprensare osv.. Tonvikten ligger på lyssnarövningar och 

fonemövningar. Hon använder sig av stora delar av LUS (läsutvecklingsschema), 

vilket hon har mycket erfarenhet kring, i den första läs- och skrivutvecklingen. Hon 

tycker att det viktigt att få med sig föräldrarna så att de läser med sina barn hemma.  

         Lärare 6 individualiserar sitt arbete med läs- och skrivinlärning genom att ha 

olika svårighetsgrad på arbetsmaterialet beroende på vilken nivå barnet ligger på. 

Detta gäller både i läseböcker och i skrivuppgifter. ”Eleverna får läsläxa varje vecka. 

En bok på deras nivå. Enkla läsböcker med läsförståelse.”(Lärare 6). 

        Lärare 6 går på olika föreläsningar, bl.a. av Ingvar Lundberg, och läser mycket 

om nya forskningsrön i facktidningar och på Internet.  
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4.1.7 Resultatsammanfattning av enkätintervjuer 

För att göra vårt resultat mer lättöverskådligt har vi här sammanställt svaren från 

enkätintervjuerna i en tabell vilken vi också använt för att analysera resultaten. 

Kategorifrågorna i vänsterkanten överensstämmer med enkätintervjufrågorna.  
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Tabell 1. Sammanfattning av enkätintervjuer 
 
   Lärare 1                      Lärare 2             Lärare 3        Lärare 4         Lärare 5                 Lärare 6   
   Arbetat i 40 år              Arbetat i 14 år     Arbetat i 35 år Arbetat i 9 år     Arbetat i 30 år       Arbetat i 9 år 
 

Undervisa
r i årskurs: 

Arbetar som 
speciallärare med 
barn från år ett till 
sex. 

År tre. År ett till 
två.  

Föräldraledig. 
Arbetade 
senast i en år 
ett + tre. 

Pensionär. 
Tidigare 
speciallärare för år 
ett till sex. 

År ett. 

Använder 
följande 
material: 

Skönlitteratur, 
stavelsemodell, sva 
läromedel, spel, eget 
plockmaterial. 

Katten Ture 
(stavelse-
metod), 
upptäckar-
skrivning. 
 

Bornholms-
modellen, 
eget 
material, 
läroböcker. 

Eget material. Bornholms-
modellen, 
Miniserien, 
stavelsekort, 
Lexia, ordriktaren, 
barnlitteratur. 

Miniserien, 
eget material, 
Bornhoms-
modellen, LUS. 

Väljer 
ovanståen
de 
material 
på följande 
sätt: 

Väljer det material 
som hon tror ska 
passa eleven. 

Matchar 
material med 
mål i Lpo94, 
och efter vad 
hon vill att 
barnen ska lära 
sig. 

Väljer det 
som passar 
henne och 
eleverna 
bäst. 

Anpassar 
material så att 
det passar 
henne och 
barnen. 

Anser att 
materialet passar 
barn som kommit 
olika långt i 
utvecklingen. 

Tittar i olika 
material, 
skickar efter 
provlitteratur 
från olika 
läromedels-
förlag. 

Använder 
följande 
metoder 
vid läs- 
och 
skrivinlär
ning: 

Ljudningsmodell, 
stavelsemodell, 
helordsmodell och 
mycket fonologisk 
medvetenhet. 

Stavelse-modell, 
skrift före 
läsning. 

Bornholms-
modellen. 

Egen metod: 
ABC resan. 

Bornholms-
modellen, ljud- 
och 
helordsmodell, 
LTG, 
stavelsemetod. 

Bornholms-
modellen, LUS. 

Individuali
serar 
metoderna 
genom att: 

Väljer metod och 
material som ska 
passa eleven. 

Växlar mellan 
metoder, 
individ-
anpassade 
arbetsscheman 
och 
upptäckarskrift. 

Arbets-
uppgifter 
efter 
kunskaps-
nivå. 

Extra tid och 
stöd vid 
behov, extra 
uppgifter till 
de som 
kommit långt. 

Material med 
olika 
svårighetsgrad, 
antal uppgifter, 
olika tid till 
uppgifter. 

Olika 
svårighetsgrad 
på 
arbetsmaterial. 

Har fått 
följande 
kompetens
-utveckling 

Flera olika typer vid 
olika tillfällen. 

Stavelsemetod. 
Hur man kan 
reparera luckor 
hos barn med 
språk-
svårigheter. 

20 poäng 
special-
pedagogik. 
Läs- och 
skriv-
inlärning. 

Kurser på 
högskolan. 

20 poäng 
specialpedagogik, 
10 poäng 
Montessori-
pedagogik. 

Olika 
föreläsningar. 

Håller sig 
uppdatera
d om nya 
forsknings
rön genom 
att: 

Läsa aktuell 
litteratur, prata med 
kollegor, kolla 
utbudet av aktuella 
föreläsningar. 

Prata med 
kollegor, 
utvecklings-
grupper och 
pedagogiska 
skrifter. 

Läsa 
pedagogiska 
skrifter och 
söka på 
Internet. 

Läsa litteratur 
kring ämnet, 
aktiv i en 
kommunal 
svenska-
grupp. 

Läsa Lärarnas 
tidning, tittar på 
Skolakuten. 

Gå på 
föreläsningar, 
läsa 
facktidningar 
och söka på 
Internet. 
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Enligt tabell 1 kan vi se att de vanligaste läs- och skrivinlärningsmetoderna hos våra 

informanter är Bornholmsmodellen och stavelsemodellen, dvs. Umeåmodellen. Hos 

de två speciallärarna finns likheter i arbetssättet. De använder sig av fler olika 

metoder än de andra lärarna. Vi kan se att informanterna arbetar med 

individualisering på ett likartat sätt, med arbetsuppgifter efter kunskapsnivå.  Lärare 

4 använder sig mest av eget material och sticker på så vis ut från de övriga. 

 

 

4.2 Resultat av observationer 

4.2.1 Observation 1 

Observationen ägde rum i en år ett mellan kl. 10 och 11. Läraren i klassen är Lärare 6 

i vår enkätintervju. Lektionen började med presentation av en ny bokstav, ”P”. 

Läraren började med att läsa upp en rimramsa. Sedan fick eleverna känna efter hur 

bokstaven P kändes i munnen när de uttalade den. Läraren skrev sedan bokstaven på 

tavlan, där hon satte in den i ett bokstavshus som bestod av fyra streck där det lägsta 

symboliserade källaren och det högsta vinden. Stora P nuddade taket på vinden och 

lilla p gick ner i källaren. Läraren frågade sedan eleverna om bokstaven P är en 

konsonant eller vokal. Eleverna fick sedan rita bokstaven med fingret i luften. Efter 

detta fick alla i klassen säga ett ord var där bokstaven ingick. Eleverna fick ljuda fram 

alla bokstäver i ordet de hade valt och läraren skrev upp orden på tavlan där eleverna 

även fick säga om ordet skulle stavas med stor eller liten bokstav. Efter detta moment 

fick eleverna forma bokstaven med en vaxad piprensare på bänken.  

         När de gjort detta började de arbeta med ett antal stenciler som handlade om 

bokstaven P. Det fanns många olika stenciler med olika svårighetsnivåer vilket 

möjliggjorde individanpassning av undervisningen. Detta innebar att eleverna i den 

första delen av lektionen gjorde samma sak, men när de började arbeta med 

stencilerna arbetade de efter sin egen förmåga. Det betyder också att de har samma 

arbetsmaterial men att undervisningen ändå kan individualiseras. Läraren gick runt i 

klassen och gav eleverna hjälp och uppmärksamhet vid behov. En pojke fick redan 

när lektionen började sätta sig vid datorn längs ner i klassrummet och arbeta med 

annat material.  
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4.2.2 Observation 2 

Observationen ägde rum mellan kl. 9-10 i en år ett. Klassens lärare är inte en av våra 

informanter till enkätintervjuerna. Klassen var då uppdelad och bara hälften av 

barnen var kvar i klassrummet. Det var två lärare i klassen hela tiden. Lektionen 

började med att alla samlades på mattan framför tavlan och hade lite gympa. Sedan 

började barnen arbeta självständigt med sina arbetsscheman. Dessa arbetsscheman 

handlade om en bokstav i taget. Barnen fick själva välja vilken bokstav de ville arbeta 

med, dock ej X, Y, Z och W vilka läraren själv ville behandla sist. Läraren förklarade 

för oss att klassen hade gått igenom den första bokstaven gemensamt så att barnen 

lärde sig arbetssättet. Det var stora skillnader på elevernas kunskapsnivåer och därför 

arbetade de efter olika scheman. Arbetet med olika scheman medför 

individualisering. Uppgifter i elevernas arbetsscheman var t.ex.:  

1. Lyssna och rita vilket innebar att barnet skulle hitta fyra saker på ett papper 

där en viss bokstav skulle finnas med, varpå de skulle rita dessa fyra saker på 

ett annat papper.  

2. Spåra bokstaven i sand vilket gjorde att de fick arbeta med sitt kinestetiska 

sinne.   

3. Pussla ihop bokstaven. Bokstaven var då uppdelad i tre bitar som ett pussel. 

4. Skriv bokstaven, både gemener och versaler. 

5. Läs i små lättlästa böcker, anpassade efter barnets kunskapsnivå. 

6. Läs och leta vilket består av flera små lappar med antingen text eller bild på. 

Barnen skulle sedan para ihop rätt bild med rätt text. Sedan kontrollerade 

läraren att korten låg rätt och lyssnade på eleven när denne läste texterna på 

korten. 

7. Arbeta i Ärtan eller Uggleboken.  

Barnen fick också skriva berättelser även om de inte lärt sig att skriva, i vilket fall 

andra barn hjälpte till.  

         Under lektionen gick lärarna runt i klassen och hjälpte barnen. De läste bl.a. 

med dem i små böcker. Läraren använde sig av ett läsutvecklingsschema för att se på 

vilken nivå barnen befann sig. Lektionen avslutades med fruktstund och högläsning 

ur Alfons Åberg. Under högläsningen fick eleverna vara aktiva och fylla i luckor som 

läraren lämnade åt dem.  
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4.2.3 Observation 3 

Denna observation ägde rum mellan kl. 10-11 i en år ett på samma skola som i 

observation 2, och på samma dag. Läraren är ej en av våra informanter till 

enkätintervjuerna. Det var halvklass och två lärare även här. Upplägget för denna 

lektion var likt det som vi beskriver i observation 2 men med följande skillnader. I 

den här klassen fick barnen inte själva välja vilken bokstav de skulle arbeta med utan 

här följde man upplägget i läseboken ”Vi läser”. En uppgift i barnens arbetsschema 

var läslängan dvs. att man skulle lägga en serie kort med text och bild så att de 

passade ihop och bildade en sammanhängande kedja. Läraren lyssnade på barnens 

läsläxor under lektionen och delade ut nya läxor. Alla barn hade olika böcker till 

detta. 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att ställa vårt forskningsresultat mot vår 

forskningsbakgrund och analysera och diskutera de delar vi finner mest intressanta. 

Vi har delat upp diskussionen i två huvuddelar, där den första handlar om lärarnas 

val av metoder gällande den första läs- och skrivinlärningen, och den andra handlar 

om hur lärarna arbetar med att individualisera sin undervisning. 

 

            

5.1 Lärarnas val av läs- och skrivinlärningsmetoder 

Bland våra informanter finns två speciallärare (lärare 1 och lärare 5). Dessa två lärare 

har en del gemensamt när det gäller metodval. Det är endast dessa två som framfört 

att de använder sig av ljudmetod och helordsmetod. Enligt Ejeman & Molloy (1997: 

70-71) är ljudningsmetoden en renodlad syntetisk modell, som utgår från delarna i ett 

ord t.ex. bokstäver, ljud och stavelser. Genom att ljuda samman bokstäver till ord lär 

sig barnen att läsa. Helordsmetoden beskriver Ejeman & Molloy som en analytisk 

metod, vilket innebär att man går från helhet till del av ord och meningar. Vikten 

läggs vid att eleverna ska förstå vad man läser, t.ex. vad en mening handlar om. Man 

kommer fram till ljud och bokstäver genom analys. De två metoderna analytisk och 

syntetisk anses vara varandras motsatser. Vi tycker därför att det är intressant att de 
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båda speciallärarna använder sig av båda dessa metoder. Ejeman & Molloy (1997: 73) 

skriver att de läsläror som finns på marknaden idag är kombinationer av syntetiska 

och analytiska metoder. Båda speciallärarna har arbetat inom skolan mycket länge, 

30 respektive 40 år. Deras långa erfarenhet av yrket tillsammans med deras 

specialkompetens gör att vi tycker att det är intressant att det bara är dessa två som 

angivit att de använder dessa metoder.   

         Tre av informanterna (Lärare 3, 5, 6) har uppgivit att de använder sig av 

Bornholmsmodellen vid den första läs- och skrivinlärningen. Syftet med 

Bornholmsmodellen är enligt Lundberg (2007: 6-7) att skapa språklig medvetenhet, 

dvs. upptäcka sitt eget språk, för att barnet ska få en god grund inför läsinlärningen. 

Modellen är en syntetisk metod. Vid observation 1 deltog vi vid en 

bokstavspresentation hos en lärare som använder sig av Bornholmsmodellen. Vi 

uppfattade att lektionen var påfallande syntetisk till sin natur. Läraren gick igenom 

den enskilda bokstaven med dess ljud och form väldigt noga. Eleverna fick känna 

efter hur bokstaven kändes i munnen när den uttalades, de fick rita bokstaven med 

fingret i luften och forma den med en vaxad piprensare m.m. Vi uppfattade 

bokstavspresentationen som lång och noggrant presenterad och lärarledd, till 

skillnad från observation 2 och 3 där det såg annorlunda ut. I observation 2 fick 

eleverna välja själva vilken bokstav de skulle arbeta med. Här gavs eleverna ingen 

lärarledd genomgång av bokstäverna, utan bokstäverna presenteras i deras 

arbetsmaterial. Läraren hade endast i början av terminen visat på den första 

bokstaven hur de skulle arbeta. I observation 3 var arbetssättet detsamma som i 

observation 2, men med den skillnaden att här bestämde läraren i vilken ordning 

bokstäverna skulle presenteras. Arbetssättet i observation 2 och 3 var mer en 

blandning av syntetiskt och analytiskt. Barnen fick dels skriva bokstaven för sig, dels 

arbeta med ord och korta texter. Vi tycker att det var intressant att se två så skilda 

sätt att arbeta med den första läs- och skrivinlärningen. Vi kan se fördelar och 

nackdelar med båda arbetssätten. Vi skulle inte vilja låsa oss vid att endast använda 

en metod vid den första läs- och skrivinlärningen, utan skulle hellre välja ut bitar som 

passar oss och våra elever, från flera olika metoder.  

         Lundberg (2007: 6-7) skriver att en god läsutveckling bygger på språklig 

medvetenhet och då speciellt fonemisk medvetenhet, bokstavskunskap, ett gott 

ordförråd samt motivation. Ytterligare en av våra informanter har uppgivit att hon 

använder sig mycket av just dessa företeelser men nämner inte Bornholmsmodellen 
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specifikt. Två av informanterna som nämnt Bornholmsmodellen arbetar på samma 

skola. Dessa två lärare använder sig också av samma material, läsläran Miniserien. 

Bornholmsmodellen förefaller vara en populär modell. Dessutom förespråkar båda 

speciallärarna fonemisk medvetenhet vilket bidrar till att vi tror att 

Bornholmsmodellen kan vara en bra metod att arbeta efter.  

         Tre av lärarna (Lärare 1, 2, 5) använder sig av stavelsemetoder. Två av dessa 

(Lärare 1, 2) arbetar på samma skola och använder sig av Umeåmodellens 

stavelsemetod. I Umeåmodellen arbetar man först endast med versaler tills dessa är 

automatiserade hos eleverna. Man ställer heller inga stora krav på hur bokstäverna 

ser ut när eleverna skriver. Istället fokuserar man på att skapa säkerhet hos eleverna. 

Från första dagen uppmuntras eleverna också att upptäckarskriva i sina skrivböcker. 

Vi tror att så länge man som lärare uppmuntrar och ställer sig positiv till barnens 

upptäckarskrift, så är den mycket positiv för barnets lust till språket. Bokstäverna 

introduceras i grupper om fyra, med hjälp av ramsor. Vi tyckte det var intressant att 

dessa lärare börjar med versaler eftersom två andra informanter (Lärare 4, 5) har 

sagt att det är viktigt att börja med gemener. Den ena av dessa två använder eget 

material vid läs- och skrivinlärningen, och den andra använder sig av en mängd olika 

metoder och material, bl.a. stavelsemetod. Motiveringen till att börja med gemener är 

enligt Lärare 5 att det är dessa man möter mest i texter. Vi tycker att båda sidor av 

versal/gemen-lägren har goda motiveringar till varför man bör börja med versaler 

eller gemener. Enligt Liberg (2006: 189) är versalerna lättare att uppfatta för barn än 

gemener eftersom de har färre beståndsdelar. Vi ställer oss dock något undrande till 

om det verkligen är så mycket enklare att skriva versaler än gemener vilket är en av 

anledningarna till att man inom Umeåmodellen börjar med versaler. En utopisk 

lösning vore att använda sig av Tragetons metod med datorn som hjälpmedel, där 

barnen varken behöver forma versaler eller gemener.  

         Lärare 4 använder sig mestadels av eget material vid läs- och skrivinlärning. 

Hon kallar detta material ABC-resan. Hon tycker att bokstavens ljud är viktigare än 

bokstavens namn. Flera andra av informanterna använder också eget material men 

inte i samma utsträckning som Lärare 4.  
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5.2 Lärarnas arbete med individualisering 

Att anpassa undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov kan, enligt 

Vinterek (2006:41-43), innebära många olika saker såsom att eleverna behöver olika 

mycket motivation då vissa elever har ett stort behov av att undervisningen bör vara 

rolig och stimulerande. Enligt Stensmo (1997:173) innebär individualisering av 

undervisningen: 

1. Variation av undervisningens innehåll. 

2. Variation av undervisningens former. 

3. Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig. 

4. Variation av studiesätt, elevens lärstil. 

5. Variation med avseende på elever i behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

funktionshinder. 

Vi anser att samtliga informanter uppfyller Stensmos lista avseende individualisering 

i undervisningen, åtminstone delvis. Lärare 2, 3 och 6 använder sig av arbetsscheman 

där eleverna har uppgifter som ska utföras. Dessa arbetsscheman skräddarsys av 

lärarna för att passa elevens kunskapsnivå. Detta anser vi medför en hög grad av 

individualisering. När eleverna arbetar efter ett sådant arbetsschema varieras 

undervisningens former och innehåll eftersom de hela tiden får nya sorters uppgifter. 

Också tiden som eleverna behöver och har till sitt förfogande varieras med detta 

arbetssätt. Uppgifterna i dessa arbetsscheman tillgodoser även olika typer av lärstilar 

då de är av väldigt varierad natur. Eleverna får, enligt Boström & Svantesson (2007: 

20), på detta vis en större chans att nå kunskapsmålen. Vid observation 2 och 3 fick 

eleverna arbeta efter arbetsscheman. Dessa arbetsscheman innehöll varierade 

uppgifter och var i hög grad individuellt utformade. Detta stämde alltså överrens med 

de svar vi fick från informanterna. Vi ställer oss dock undrande över om samtalet får 

någon plats i klassrummet när alla elever har individuella skrivuppgifter? Efter att ha 

läst Skolverkets nationella kvalitetsgranskning Läs- och skrivprocessen som ett led i 

undervisningen (www.skolverket.se) är det uppenbart att det krävs mer än bara 

skrivövningar för att utveckla ett gott språk. Skolverket varnar för att klassrummen 

blir för tysta, samtalet försvinner, vid arbetsschemeundervisning.  

         Klassen vi besökte vid observation 1 skulle börja arbeta med arbetsscheman en 

vecka senare. Trots att lärarna på observation 1 och 2 arbetade på väldigt olika sätt 

med läs- och skrivinlärningen, använde sig båda två av LUS, läsutvecklingsschema. 

Allard m.fl. (2002: 144-145) påpekar också att varken Lpo 94 eller nya LUS 

http://www.skolverket.se/
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rekommenderar någon speciell metod för läsinlärning. Med hjälp av detta material 

kan lärarna lättare se var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Detta är en hjälp i 

arbetet med individualisering. När en elevs kunskapsnivå är lättöverskådlig blir det 

också lättare för läraren att ge uppgifter av rätt svårighetsgrad. Vi har genom våra 

observationer och intervjuer fått uppfattningen att arbetet med 

läsutvecklingsscheman är positivt för eleven och läraren ur ett 

invididualiseringsperspektiv. Vi känner också att läsutvecklingsscheman förenklar 

lärarens arbete med att se elevernas kunskapsnivå.  

         En pojke i klassen vi observerade vid observation 1, fick redan när lektionen 

började sätta sig vid en dator och arbeta med annat specialanpassat material. Detta 

stämmer överrens med Stensmos 5:e punkt (1997: 173) gäller variation med avseende 

på elever i behov av särskilt stöd. Ett dilemma med detta är att man kan anse att 

pojken blev exkluderad från resten av klassen för att få individualiserad 

undervisning. Det verkar vara svårt att binda ihop individualisering och inkludering 

gällande barn i behov av särskilt stöd i synnerhet, men även hos elever i allmänhet. 

Om begreppen inte är förenliga blir frågan vilket av dem man bör prioritera. Detta 

går vi inte in på i den här undersökningen men det är något man skulle kunna forska 

vidare om.  

         Lärare 1 och 2 individanpassar undervisningen genom att växla mellan olika 

metoder. Motiveringen till att växla mellan olika metoder är enligt Lärare 2 att olika 

barn lär sig på olika sätt. Genom att använda olika metoder kan man nå fler.  

         De två speciallärarna (Lärare 1 och 5) använder sig av ett flertal olika metoder 

till skillnad mot de övriga informanterna vilka angivit att de använder en eller två 

metoder. Speciallärarna har inte samma förutsättningar som klasslärarna, de har mer 

tid till varje elev eftersom de inte har egna klasser, och kan därför utnyttja fler 

metoder med elever som behöver extra stöd. Att ha flera metoder att falla tillbaka på 

anser vi vara mycket gynnsamt för eleverna när det gäller individualisering av den 

första läs- och skrivinlärningen. Alla människor lär sig på olika sätt och har olika 

lärstilar. Att då som lärare kunna identifiera vilket sätt som kan passa till en viss 

individ och sedan tillgodose individens behov är mycket värdefullt. Det är intressant 

att båda speciallärarna använder sig av ljudningsmetod och helordsmetod vilket är 

två äldre metoder, vilka de yngre lärarna inte säger sig använda. Dessa två metoder 

fungerar bevisligen eftersom båda speciallärarna använder sig av dem. Kan det vara 

så att de yngre lärarna inte använder dessa metoder för att det var andra metoder 
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som gällde när de utbildade sig? De två äldre speciallärarna har däremot fått 

kompetensutveckling om nya metoder och känner troligtvis därför en säkerhet i flera 

metoder. 

         Lärare 2 beskriver hur hon arbetar med så kallad upptäckarskrift. Detta innebär 

att barnen uppmuntras att skriva berättelser redan från början i år ett, även om de 

inte kan skriva ännu. Hon lägger ingen vikt vid stavning eller hur bokstäverna ser ut. 

Barnen hjälper varandra med t.ex. hur bokstäver ser ut. Vi tror att detta arbetssätt 

skapar motivation och lust till språket hos eleverna. Lärare 2 skriver också att 

upptäckarskriften utgår från barnet själv och är därför väldigt individualiserad vilket 

vi håller med om. I Tragetons metod förordas datorn som hjälpmedel vid 

skrivinlärningen. Vi har inte sett datorer användas i den utsträckning som Trageton 

(2005) förespråkar. Det kanske har ekonomiska orsaker eller så använder man sig 

inte av just denna typ av metod för skrift före läsning. Däremot förefaller det vara 

populärt bland vissa lärare att använda sig av varianter av skrift före läsning. Vi 

tycker att det verkar logiskt att skriften kommer före läsningen för de flesta barn, 

med tanke på deras intresse för att t.ex. skriva sitt eget namn redan under 

förskoletiden. 

         Ett genomgående drag hos informanterna gällande individualisering har varit 

dels användande av arbetsscheman, dels olika mängd uppgifter och svårighetsgrad på 

uppgifterna. Även tiden lärarna ger till eleverna för olika uppgifter varieras beroende 

på kunskapsnivå. Dessa svar överensstämmer med våra tidigare uppfattningar om 

hur man kan individualisera undervisningen, baserat på vad vi sett under våra VFU-

perioder. 

 

 

6 Slutsatser 

Det har varit lärorikt att undersöka hur lärare arbetar med den första läs- och 

skrivinlärningen och hur de arbetar med individualisering. Ett av skolans viktigaste 

mål är att varje elev ska lära sig läsa, skriva och behärska språket ordentligt, i enlighet 

med Lpo 94 (Skolverket 2006). 

          Vår avsikt med den här studien var att undersöka hur sex lärare arbetar med 

den första läs- och skrivinlärningen, vilka metoder de använder sig av och hur de 

arbetar med individualisering av metoderna. Vi anser att vi har fått svar på det vi ville 
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undersöka och det har varit intressant att se skillnaden i arbetssätt mellan skolorna. I 

vår undersökning visade det sig att flera lärare på samma skola använder sig av 

samma metoder. Detta var fallet på båda skolorna där vi genomförde observationer. 

Varför lärarna som arbetar på samma skola använder sig av samma metoder vet vi 

inte. Vi kan bara spekulera kring anledningar till detta. Kanske har skolans lärare fått 

gemensam fortbildning eller att de har gemensamt arbetsmaterial samt inspireras av 

varandra? Även om klasslärarna som vi observerade och intervjuade mestadels 

verkade använda sig av endast en metod, så kunde skolorna erbjuda sina elever en 

mängd andra metoder genom sina speciallärare. De två speciallärarna som arbetat 

många år men inte arbetar på samma skola använder sig av många olika metoder och 

material och i många fall relativt lika material. De använder sig av både nya och 

gamla metoder. Det finns mycket man kan lära sig från deras sätt att arbeta för att 

sedan själv praktisera detta i sin blivande lärarroll.  

         Av de metoder och modeller vi sett under vår undersökning var den syntetiska 

Bornholmsmodellen och den mer analytiska Umeåmodellen de vanligaste. Oavsett 

vilken metod våra informanter använt sig av har deras elever lärt sig läsa och skriva. 

Huruvida någon metod är mer effektiv än den andra är omöjligt för oss att se i den 

här korta undersökningen. De flesta elever verkar lära sig att skriva och läsa oavsett 

metod, men hos de elever som har svårigheter blir det mer tydligt vilka metoder och 

modeller som fungerar för just den individen.   

          Observationerna som vi genomförde var också mycket givande. När man själv 

får vara med och se hur arbetet i klassen går till får man ytterligare en grund att stå 

på inför eget kommande arbete. Vi fick både se ett mer lärarlett bokstavsarbete och 

ett bokstavsarbete där eleverna fick arbeta individuellt med varje bokstav. Trots att 

den ena läraren vi observerade arbetade med den syntetiska Bornholmsmodellen och 

de andra lärarna arbetade med den mer analytiska stavelsemetoden, fanns det 

likheter i arbetet. Elevernas uppgifter individanpassades på ungefär samma sätt. De 

fick följa ett arbetsschema som var individuellt utformat efter elevens kunskapsnivå. 

Vi tror att arbetsscheman kan vara bra verktyg vid individualisering av 

undervisningen, så länge deras användande inte sker på bekostnad av samtalet i 

klassrummet. Vi hoppas att vi kan hitta en balans mellan samtal och individuellt 

arbete när vi själva ska arbeta i skolan.  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken årskurs undervisar du i och hur många elever går det i klassen?  

 

2.   Vilket material använder du? Läroböcker? Eget? Annat? Hur väljer du vilket 

material du vill arbeta med?     

 

 

3.  Hur arbetar du med den första skriv- och läsinlärningen? 

Kan du kort beskriva metoden eller metoderna du använder? 

 

 

4. Hur individualiserar du tillämpningen av metoderna du använder? 

 

 

5.  Har du fått någon kompetensutveckling/fortbildning gällande skriv- och 

läsinlärning under din tid som lärare? 

 

 

6. Håller du dig uppdaterad angående nya forskningsrön gällande skriv- och 

läsinlärning?                                                                                                                  

Hur får du vetskap om nya metoder gällande skriv- och läsinlärning?  

  

 

       Vi ber att få återkomma med eventuella följdfrågor. 

       Svar önskas senast 090318, antingen handskrivet eller per e-post. 

 

Tack på förhand. 

Zackarias Wester & Jennie Segerberg 
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