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Detta utveklingsarbete går ut på att genom den syntetiska läsinlärningsmetoden lära 
eleverna bokstäver med hjälp av den kinestetiska lärstilen.  

Arbetet utförs i en år 1 genom en försökslektion som innebär att jag som lärare lär 
ut en för klassen, och för vissa elever, ny bokstav som vi därefter tränar på genom 
olika moment, både enskilt och i grupp. Det kinestetiska momentet består av att 
arbeta med play-doh och forma veckans bokstav och sedan bygga ett ord med play-
dohn. 

Arbetet utvärderas med intervju som en metod och analys av bokstavsböcker som 
en annan.  

Resultatet visar att alla eleverna lärt sig Z på olika sätt. Några elever har lärt sig 
genom att forma play-dohn till bokstaven och andra genom att skriva bokstaven. 
Dessa resultat har eleverna uppgett vid intervjuerna. 

Min främsta slutsats är att alla elever lär sig läsa och skriva men på olika sätt. 
Därför gäller det som lärare att gå igenom bokstäverna från grunden och låta barnen 
arbeta på olika sätt, med alla sinnen och framförallt få se, höra, göra till varje 
bokstav. 
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1 Inledning 

Jag har under min lärarutbildning varit med om mycket på mina praktikperioder, 
både bra och mindre bra. Något jag har uppmärksammat är att lärare inte alltid tar 
till vara på att barn lär sig genom att göra saker. Ofta är barn vana vid att röra på sig, 
vara ute och framför allt göra saker och på så sätt lära sig dessa. Det är något barnen 
har med sig från förskolan till skolan. 

Läraryrket handlar bland annat om att utveckla elevernas kunskaper och få fram 
det bästa hos dem. Genom att arbeta mer multimodalt se, höra, göra, känna och 
smaka, kommer fler elever att få sina behov gällande inlärning tillgodosedda. För att 
kunna tillämpa detta arbetssätt tar jag hjälp av forskning om lärstilar.  

Jag har valt att titta närmare på de fysiska faktorerna inom Dunns lärstilsmodell 
(Se Bilaga 1). Inom de fysiska faktorerna finns de perceptuella preferenserna, där jag 
lagt mitt fokus på det kinestetiska. 

Då eleverna får arbeta kinestetiskt kommer de antagligen känna att de utvecklas i 
sitt sätt att lära; dock kan jag inte helt säkert säga att det gäller alla elever i klassen.  

En uppgift skolan har är att lära eleverna läsa och skriva, men för att klara av 
denna uppgift måste man som lärare ha insikt i hur eleverna lär sig bäst. En del 
behöver lyssna, en del se och andra känna och röra på sig. 

Genom att låta barnen se, göra och känna på kunskapen, i mitt fall bokstäverna, 
för att meningsfullt lära sig hur bokstäverna låter, hur de ser ut och sedan lära sig att 
skriva dessa, tror jag att man bör låta barnen göra precis som John Dewey en gång i 
tiden sa: Learning by doing. 

Eleverna behöver lära sig hur man formar bokstäver, hur bokstäverna låter och 
vad de heter för att kunna klara av målen i år 3. Därför är det viktigt som lärare att 
verkligen lära ut bokstäverna ordentligt och med en bra vald metod. 

Den inlärning som sker omedvetet genom att känna och göra kan antas vara den 
som barn ofta kommer ihåg. Därför anser jag att jag som lärare borde försöka 
utveckla sättet att undervisa på, allt för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt 
av skolans värld. Att låta barnen lära sig meningsfull och framför allt användbar 
kunskap är en annan av skolans uppgifter. Bör man inte ta tillvara på metoder som 
kan hjälpa barnen vidare i sin lärprocess? 

En bonus med att arbeta kinestetiskt, för mig som lärare och även andra lärare, är 
att även vi får chansen att utveckla våra sätt att lära ut och tänka igenom vad som 
verkligen gör att eleverna lär sig och att de sedan behåller den kunskapen. Genom 
mitt arbete hoppas jag kunna inspirera lärarlag runt om i landet att ta tillvara på 
barnens naturliga process – att lära genom att göra. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att genomföra och utvärdera en försökslektion 
där jag utvecklat den syntetiska läsinlärningsmetoden, som råder på skolan, genom 
att tillföra ett nytt moment vid inlärningen av bokstäver, genom att arbeta med ett 
kinestetiskt moment för att få fler elever att lära på bästa sätt. 

Jag utvärderar min försökslektion genom intervju och analys av elevernas 
bokstavsböcker, de böcker som barnen i undersökningsklassen skriver i efter varje 
bokstavsgenomgång.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet tar jag upp ett urval av litteratur gällande barns tidiga 
läsinlärning, i synnerhet bokstavsinlärning. Jag behandlar både den syntetiska och 
den analytiska läsinlärningmetoden eftersom jag behöver veta vad som kännetecknar 
de båda metoderna.  

När det gäller lärstilar har jag använt mig av litteratur av den kända svenska 
lärstilsforskaren, Lena Boström. Lärstilar omfattar fem olika faktorer,och jag har valt 
att inrikta mig på de fysiska faktorerna och de perceptuella preferenserna, i synnerhet 
den kinestetiska preferensen.  

Vidare definierar jag vad kinestetiskt lärande innebär i litteratur samt vad jag 
definierar det som i det här utvecklingsarbetet. Till sist kommer jag att ta upp 
kursplanen i svenska och målen i skolår 3 och hur jag ser på förhållandet mellan 
målen och den försökslektion jag utformat. 
 

2.1 Litteratur 

2.1.1 Läsinlärning enligt ljudmetoden 
Enligt boken Läsning och läsundervisning (Elbro 2009) spelar lärarens kunskap 
gällande läsinlärning en central roll. Det är viktigt som lärare att veta vad man ska 
göra och hur. Dock kan man aldrig helt säkert veta vilken som är den bästa 
undervisningmetoden för varje elev. (Elbro 2009:12) 

Elbro (2009:27) tar upp att läsningen bygger på att avkodning och språkförståele. 
Med avkodning menar författaren att man känner igen orden och med 
språkförståelse menas att man förstår vad man läser och framförallt sammanhanget. 
Avkodningen är speciell för läsning, det är endast där man avkodar. Språkförståelsen 
gäller inte enbart läsning utan även andra sammanhang till exempel då man lyssnar 
på ett meddelande.  

Det är oerhört viktigt att eleverna blir säkra på att avkoda, det är helt avgörande 
för läsutvecklingen (Elbro 2009:33). 
 

Läsfärdighet 
 

  
 

Avkodning    Språkförståelse 
 
 
 
 Enskilda ord   Kontext 
 
 
 
Bokstäver och Igenkännande av 
Orddelar  hela ord 
 
Figur 1. Komponenter i läsfärdigheten enligt Elbro (2009:37) 
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I figur 1 (enligt Elbro 2009:37) ges en god översikt över hur läsfärdigheten tränas och 
vilka delar som bör ingå för att läsfärdigheten ska bli så effektiv och bra som möjligt. 
För bokstavsinlärningens del är de viktigaste aspekterna bokstäver och orddelar, och 
som jag beskriver mera ingående i det följande. 

Läsfärdigheten delas upp i två komponenter. Avkodningen bygger på enskilda ord 
som i sin tur bygger på bokstäver och orddelar, och på igenkännande av hela ord, 
vilket även figur 1 tydligt visar. 

Att läsa och skriva påminner inte om någonting annat vi gör (Elbro 2009:79). Det 
är två ganska annorlunda aktiviteter som vi människor använder oss av. Författaren 
menar att elever som i tidig skolålder klarar sig bra även kommer att göra det i slutet 
av skoltiden. Man tror att barn i förskoleåldern som har bra bokstavskännedom är de 
som klarar den första läsutvecklingen bäst.  

Den svenska bokstavsskriften bygger på ljudprincipen, vilket innebär att 
bokstäverna svarar mot abstrakta ljud i talet (Elbro 2009:75). Barn tillägnar sig 
skriftens ljudprincip på två olika sätt. Det första sättet är genom att se skrivna ord 
och höra andra uttala dem, till exempel genom högläsning.  Det andra är att lära sig 
bokstävernas namn och ljud genom frågor till förskollärare/lärare eller genom 
undervisning (Elbro 2009:103).  

Ett undervisningssätt som tas upp i Elbros (2009:105) bok är den syntetiska 
metoden. Denna metod har dominerat både utländsk och svensk undervisning i 
många år. De antika grekerna använde den syntetiska bokstavsmetoden, som den då 
hette. I den syntetiska bokstavsmetoden fick barnen först lära sig bokstävernas namn 
och sedan sätta samman dessa till stavelser.  Självklart var barnen redan på den här 
tiden tvungna att känna till formen på bokstäverna.  

Idag är det inte lika vanligt att barn undervisas efter endast en renodlad metod 
utan man blandar ofta flera metoder och lär sig på så sätt bokstävernas form och 
namn (Elbro 2009:107). Dagens ljudmetod är bra mycket bättre än dåtidens 
bokstavsmetod även om mycket är liknande.  

Barnen bör kunna ungefär 80% av alla bokstäver innan de klarar att läsa 
självständigt. Ljudmetoden går ut på att eleverna ska använda bokstävernas ljud 
istället för namn. När eleverna ljudar samman ett vanligt men för dem okänt ord 
använder de bokstavens standardljud. Vanligt i denna metod är att man ofta 
använder ett ord som till exempel sal, och sedan frågar eleverna vad som händer om 
man byter ut s:et mot ett g. Vad blir det då för ord? På det sättet fortsätter man att 
låta barnen lära sig liknande ord (Elbro 2009:108). 

Det finns fyra olika varianter på ljudmetoderna. De är analytisk-syntetisk, 
syntetisk, normalljudmetod och artikulatorisk ljudmetod.  

Den vanligaste varianten av ljudmetoderna är den analytisk-syntetiska 
ljudmetoden som utgår från hela ord som man sedan bryter ned till delar. Den 
syntetiska ljudmetoden liknar mer bokstavsmetoden som innebär att man att man 
alltid utgår från de enskilda bokstävernas ljud och sätter samman dessa till ord, 
oavsett om det är ett ”riktigt” ord eller inte. Normalljudmetoden utgår från 
ljudhärmande. Exempelvis om något är gott säger man mmm, ormen väser ssss osv. 
Den artikulatoriska ljudmetoden går ut på att eleverna använder sig av uttalet av de 
enskilda ljuden. Man lär sig var i munnen de olika ljuden bör vara och hur de bör 
artikuleras.  Varianterna är mer till för att komplettera varandra än att konkurrera 
med varandra (Elbro 2009:109). 

Ljudmetoden dominerar inom många olika språk såsom finska, grekiska, tyska och 
holländska (Elbro 2009:110). Det beror på att ljudmetoden har ett enkelt samband 
mellan bokstav och ljud. I de länder där dessa språk används har först 
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bokstavsmetoden och senare ljudmetoden varit den metod som använts hela tiden 
utan påverkan av andra metoder.  

Då lärare använt ljudmetoden vid elevers första möte med läsning har verkan varit 
positiv och eleverna har snabbt blivit självständiga läsare (Elbro 2009:111-112). 
Eleverna har snabbare lärt sig nya ord självständigt, blivit bättre på att stava och 
förstå innehållet i texter.  

Några skrönor gällande ljudmetoden finns självklart, dock har de blivit 
dementerade av lärare i praktiken (Elbro 2009:111-112). En skröna är att eleverna 
skulle ha en lägre läshastighet på grund av att de använt ljudmetoden. En annan är 
att eleverna skulle få sämre läsförståelse då ljudmetoden använts. Detta har även 
jämförts med andra metoder och inte påvisats vara sant.  

En styrka som ljudmetoden har är att den faktiskt fokuserar på bokstäverna och 
dess ljud, vilket ger barnen en bra lässtrategi redan från början (Elbro 2009:112). 
Man har inte jämfört effekterna gällande de olika varianterna av ljudmetoder 
noggrant. Dock sägs den syntetiska ljudmetoden ge barn med sämre språklig 
förutsättning mer hjälp. Endast elever med riktigt dåliga förutsättningar kan behöva 
en intensiv hjälp gällande ljudprincipen efter första skolåret.  

2.1.2 Syntetisk respektive analytisk läsinlärning 
Längsjö & Nillson (2005) beskriver den syntetiska metoden på följande sätt ”I 
ljudmetoden (med syntetisk ansats) utgår man från delarna i ett ord – 
bokstäver/ljud. Man lär sig läsa genom att sammanföra dessa till ord och senare till 
fraser och satser” (Längsjö & Nilsson 2005:54).  

I dagens undervisningssituationer är det mycket vanligt att barnen redan kan 
bokstävernas namn och därför kan man presentera namnet och ljudet på bokstaven 
tillsammans.  

Man lär aldrig ut bokstäver med liknande ljud efter eller för tätt inpå varandra, 
utan ganska långt ifrån varandra för att bokstäverna inte ska förväxlas. Ofta börjar 
man med vokalerna a, o och i – de långa ljuden av dessa vokaler. Anledningen till att 
man börjar med just dessa vokaler och deras långa ljud är för att de finns i flest ord 
och då blir det lättast för eleverna att ljuda ihop flera nya ord.  

Senare då man går igenom konsonanterna börjar man med de bokstäver man kan 
hålla ut de så kallade hålljuden, till exempel mmmm, llllll, ssssss och rrrrr (Längsjö & 
Nilsson 2005:54). 

En typisk syntetiska arbetsgång kan se ut på följande sätt: 
 

 Lyssna till och känna igen det nya ljudet. 

 Bilda ljudet. Läraren säger det gång på gång och eleverna imiterar tills en acceptabel 
eftersägning nåtts. 

 Känna igen bokstaven. Bokstaven presenteras och formen analyseras. Exempel på 
övningar är att leta efter bokstaven i olika ord och texter, klippa ut, ringa in, samla på den 
nya bokstaven. 

 Forma bokstaven. Genomgång av hur man skriver bokstaven genom att t.ex. skriva i 
luften, på bordet, med våt pensel eller krita på tavlan, sedan på papper med krita och stora 
rörelser och så småningom med blyerts i en skrivbok. 

 Läsa samman det nya ljudet med tidigare inlärda/genomgångna ljud. (Längsjö & Nilsson 
2005:55) 

 
Motsatsen till syntetiska metoden är den analytiska. I den analytiska metoden utgår 
man från ett ord som helhet och analyserar ljuden innan man presenterar 
bokstavstecken.Man kan till exempel gå och titta på en en och sedan analysera ljuden 
och lära sig tecknen för detta.  
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Till att börja med i den analytiska metoden så använder man bara talspråket, ord 
och ljud, och lär barnen lyssna hur det låter. Sedan går läraren efter förutbestämd 
ordning igenom bokstäverna som kan liknas vid den syntetiska metodens grund.  

I läslärorna för den syntetiska metoden möter barnen på ord och bilder men ordet 
ska ljudas samman, men i de analytiska läslärorna möter barnen ordet genom bilder, 
analyserar ordet och lägger det med bokstavskort som tillhör ljudet (Längsjö & 
Nilsson 2005:59). 

2.1.3 Lärstils baserat arbete 
Begreppet lärstil är något som under de senaste åren blivit mer och mer etablerat, 
mycket tack vare läroplanen som gjort att många ändrat syn på lärande. Numera 
handlar det inte bara om kunskaper utan även om personliga kompetenser och att 
fostra en demokratisk medborgare. Därför har det blivit mer vanligt att se till barnens 
behov, dessutom varje enskilt barn och inte som en grupp. Allt för att skapa de 
förutsättningar som barn och elever behöver för sitt lärande, på deras villkor.  
(Botröm & Svantesson 2007:14) 

Enligt (Botröm & Svantesson 2007:23) finns det fem olika faktorer som påverkar 
oss. Dessa är miljöfaktorer, känslomässiga faktorer, sociala faktorer, fysiska faktorer 
och psykologiska faktorer.  

De perceptuella preferenserna är auditiv, vilket innebär att man behöver höra för 
att lära bäst, visuell, som innebär att man behöver se för att lära bäst, taktil, att man 
behöver känna med händerna för att lära bäst och kinestetisk, då man behöver 
uppleva med kroppen eller till och med känna med kroppen (Boström & Svantesson 
2007:passim).  

I boken Lexikon A-Ö av Kenneth Åström(2009) finns en definition på Kinestetiskt 
lärande. I denna definition står följande: ”Kinestetiskt lärande avser ett lärande där 
individen vill vara delaktig, vill röra sig och uppleva, utforska vid handling” (Åström 
2009:155). 

Vad gäller inlärningsstilar kan man åtminstone hitta tre olika stilar, nämligen 
kinestetiskt, visuell och auditiv (Åström 2009:183). 

I boken Så arbetar du med lärstilar av Lena Boström och Ingemar Svantesson 
(2007) kan man i inledningen läsa att ”Med lärstilar menas det sätt en individ 
koncentrerar sig på” (s.9). 

Vidare tar (Botröm & Svantesson 2007:11) upp att det är viktigt att en bra lärare 
bör vara mycket uppmärksam på elevernas behov och önskemål för att eleven ska få 
så bra inlärning som möjligt.  

Då jag enbart hittat en tydlig förklaring på vad kinestetiskt lärande innebär, väljer 
jag att kalla mitt arbetssätt för kinestetiskt. Problemet är att det inte finns någon 
förklaring på vad som skiljer taktilt och kinestetiskt åt. Och så som dessa begrepp 
beskrivs är det ingen större skillnad på dem.  

Problemt med definitionerna på kinestetiskt och taktilt är att när man använder 
momentet play-doh används både händerna och kroppen, vilket gör att jag inte kan 
säga att det är varken taktilt eller kinestetiskt, därav väljer jag att kalla det 
kinestetiskt. Då jag pratar om kinestetiskt lärarande så menar jag ett lärande som 
involverar eleven, där eleven är delaktig och utför en uppgift som kräver att eleven 
använder kroppen eller händerna och upplever det den lär sig. 
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2.2 Kursplan i svenska och mål i år 3 
Som lärare är det alltid viktigt att ha läroplanen och kursplaner i bakhuvudet. Jag 
kommer därför till en viss del ta hänsyn till kursplanen i svenska och målen för år 3 i 
svenska, där några utav målen är att alla barn ska kunna skriva läsligt för hand och 
att eleverna genom eget skrivande utvecklas för att kunna tillämpa skriftspråkets 
normer i olika sammanhang. Detta är de allmäna målen gällande alla årskurser.  

2.2.1 Ämnets karaktär 
Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett gemensamt ansvar 
och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande. Men inom svenskämnet ryms 
huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att använda 
språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och 
tillgodogöra sig litteratur. (Skolverket) 

 
Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. 
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. (Skolverket) 

 
Dessa centrala delar är de som präglar svenskämnet. Det är något alla lärare måste ha 
i bakhuvudet vid alla tillfällen och speciellt då barnen är yngre. De första skolåren 
utvidgas elevernas språk på flera sätt, delvis genom läsinlärning och delvis genom 
skrivinlärning. Som lärare lägger man barnens/elevernas grund redan i skolår 1 och 
2. 

2.2.2 Mål att uppnå år 3 
Beträffande läsning 

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 
- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller 

skriftligt, och 
- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 

innehållet muntligt eller skriftligt, 
 

Beträffande skrivning 
- kunna skriva läsligt för hand, 
- kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 
- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår, 
- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i 

elevnära texter, och 
- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter. (Skolverket) 

Att kunna skriva läsligt för hand är viktigt, då man ofta lämnar ifrån sig skrivna 
texter. Man måste som lärare idag se till att barnen verkligen tränar att skriva i 
skolan då datorerna har gjort enorma framsteg i undervisningen. Att skriva 
berättande texter med tydlig handling är något som man måste träna sig till. Det är 
inte en självklarthet för alla men som lärare behöver man se till att alla klarar det. 
Kunna stava ord som är vanligen använda är också något som tränas genom att skriva 
mycket, samma sak med att kunna använda sig av punkt, stor bokstav och 
frågetecken i sina egna texter. 

Att kunna läsa elevnära texter är viktigt då elever i samma ålder ofta, men inte 
alltid, skriver på samma nivå. Att läsa litteratur anpassade för yngre barn är det som 
bygger upp ordförråd och språket i helhet.  

Men i grund och botten så kommer allt som tidigare tagits upp i kursplaner och 
målen i år 3 inte att kunna genomföras förrän eleverna har haft bokstavsinlärning 
och delvis läsinlärning.  
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3 Metod 

I det följande kapitlet beskriver jag först allmänt skolan och klassen där jag utförde 
mitt utvecklingsarbete, sedan hur jag förberedde mig inför försökslektionen och vad 
jag menar med traditionellt sätt att lära ut bokstäverna (dvs. så som klassläraren 
arbetat med bokstavsinlärning i den aktuella klassen). 

Vidare tar jag upp anledningarna till mitt val av metoder, hur jag dokumenterat 
mitt arbete och de fyra etiskta aspekterna enligt Vetenskapsrådet. 

Jag har valt att jobba med intervju som en metod och analys av bokstavböckerna 
som en annan, då jag vill veta vad eleverna tyckte om lektionen samt för att se om det 
blivit någon skillnad i hur eleverna skriver sina bokstäver. 

Till sist tar jag upp min analys av bokstavsböckerna, hur det gick till och min tanke 
med analysen. 

 

3.1 Allmänt om skolan och klassen 
Jag utförde mitt arbete/min försökslektion i en år 1-2:a på en mellanstor skola lite 
utanför en mellanstor stad.  

I klassen, en år 1-2:a, går det 21 barn, men jag har valt att hålla försökslektionen i 
år 1:an, för att år 2:orna redan lärt sig bokstäverna och tränar på annat. 

År 1:an består av 8 elever, både pojkar och flickor. Jag kommer inte att ta hänsyn 
till några könsaspekter då jag inte anser att det påverkar resultatet, då lärstilar är 
individuellt och inte påverkas av kön.  

 

3.2 Förberedelser inför försökslektion 
Jag arbetade under min första praktikvecka med bokstäverna på samma sätt som min 
handledare brukar göra, vilket innebär att barnen inte jobbar kinestetiskt.  

Under mitt första pass då jag jobbade som handledaren har gjort, gav jag 
muntligen först några ord där bokstaven finns med. Barnen fick sedan gissa vilken 
bokstav det var. När vi kommit fram till vilken det var så skrev jag denna, veckans 
nya bokstav, på tavlan och gick igenom hur man skriver denna med fokus på om den 
”står på golvet, går ner i källaren, nåra till första våningen eller går ända upp i taket”. 
När vi skriver på detta sätt är det rader som benämns med hjälp av dessa begrepp för 
att bokstäverna ska få sin riktiga storlek. Därefter skriver vi den i luften tillsammans.  

Sedan skrev jag bokstaven på blädderblocket, så som den ska se ut. Därefter lät jag 
barnen gå fram en och en och skriva både den stora och den lilla bokstaven på 
blädderblocket. Till sist satt de igång med arbetsschemat i svenska eller 
bokstavsarbetet kanske jag kan kalla det. Det är så eleverna brukar jobba med 
bokstäverna. 

Som nämnts i bakgrundskapitlet menar forskare att elever arbetar bättre och lär 
sig svårt stoff lättare genom att tillämpa ett kinestetiskt arbetssätt och eleverna i år1 
är dessutom vana vid att röra och ta i saker då de kommer från förskoleklass. Därför 
tror jag att detta arbetssätt passar många väldigt bra. Dock är jag medveten om att de 
som inte lär sig bäst genom att ”göra” inte får sitt sätt tillgodosett. Men samtidigt har 
de inte provat att arbeta på det sätt jag har planerat och det kan även vara nyttigt för 
dessa elever att prova på.  
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Jag har valt att eleverna ska jobba delvis i grupp och delvis enskilt. Detta beroende 
på forskning. Forskning säger att ca 13 % av eleverna arbetar bäst när de får arbeta 
ensamma och det är viktigt att tillgodose dessa elevers lärstil. Dock arbetar hela 28 % 
bäst i helgrupp tillsammans med läraren och därför försökte jag att tillgodose detta 
behov också (Boström 2007:49-50).  

Då jag genomförde i min försökslektion innebar det för min del att jag att 
presenterade bokstäverna när de satt ensamma vid sin bänk men samtidigt i 
helgrupp med mig som lärare.  

Bokstaven som jag valt till försökslektionen är Z. Jag valde den av praktiskt skäl 
eftersom det var en av de få bokstäver klassen hade kvar att gå igenom vid 
försökslektionens genomförande. 

Vidare kommer vi i grupp att känna på bokstäverna genom olika moment. Man 
kan känna på en bokstav i munnen, hur låter och känns den? Vi kan känna med 
händerna/fingrarna genom play-doh/lera eller spåra. Det finns många sätt. Slutligen 
kommer eleverna att få skriva veckans bokstav enskilt.  

I avsnitt 4.1 beskrivs hur lektionen genomfördes i praktiken.  
 

3.3 Dokumentation av försökslektionens 

genomförande 
Jag dokumenterade mitt arbete genom att skriva dagbok/loggbok efter att jag 
genomfört mina tester för att reflektera över hur jag själv ansåg att det gick.  

Under själva genomförandet av min försökslektion förde jag av tidsskäl inte några 
anteckningar, men jag noterade efteråt mina intryck av elevernas åsikter om 
försökslektionen. Deras åsikter gällde först och främst momentet med play-dohn. 

Jag kunde av praktiska skäl inte skriva ner några tankar och kommentarer först 
efter ungefär en timme efter genomförandet av lektionen. Efter lektionen åt jag 
omdedelbart lunch tillsammans med barnen. 
 

3.4 Val av metoder för utvärdering av 

försökslektionen 
Jag har valt att jobba med intervju som metod för att utvärdera hur eleverna tyckte 
att det var att jobba kinestetiskt.  

När jag ska utvärdera och analysera om det blivit någon skillnad på det de skrivit i 
sina bokstavsböcker kommer jag använda analys av bokstavböckerna som en annan 
(se avsnitt 3.6). 

Anledningen till att jag valt intervjuer som en metod är för att jag behöver veta hur 
eleverna tyckte att det var att jobba på det här sättet, hur upplevde de det? Om 
eleverna inte får berätta vad de upplevt kan jag bara analysera vad jag tror, men om 
jag intervjuar eleverna får jag verkligen veta vad de tyckte om att arbeta kinestetiskt. 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att jag vill förstå elevernas 
upplevelser av försökslektionen och om de kan tänka sig att arbeta kinestetiskt i 
fortsättningen också.  

Jag förberedde fem frågor hemma, och tänkte igenom vad jag ville ha ut av 
intervjuerna. Eleverna fick svara på 5 frågor gällande sina upplevelser, om det var lätt 
eller svårt och hur de lär sig bäst. (Se bilaga 2)  
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Jag började intervjuerna med att ställa en öppen fråga om vad de hade lärt sig 
idag. Ibland fick jag ställa en följdfråga som Varför då, eller Hur menar du nu? Då 
kom svaret på den först ställda frågan fram. Då eleverna endast är 7 och 8 år gamla 
finns inte orken till långa och komplicerade frågor. 

Men när jag väl satt där och intervjuade den första eleven insåg jag att en av mina 
frågor inte blev som jag tänkt mig så jag var tvungen att ändra om den på plats. 
Frågan som inte blev bra var fråga nummer fyra då jag frågade den första eleven om 
det var svårt, istället för att låta barnet själv tänkta till om det var lätt eller svårt. 
Därför ändrade jag den till om det var lätt eller svårt att arbeta med play-doh istället 
för om det var svårt att arbeta med play-doh. 

Under intervjuerna skrev jag ned det eleverna svarade på mitt förplanerade 
papper. 

Jag skrev rent mitt material på eftermiddagen dagen efter mina intervjuer. Trost 
(2005:127) säger att man behöver lite distans till intervjun innan man analyserar sitt 
material. Därav mitt val.  

I avsnitt 5.1 beskrivs hur intervjun genomfördes i praktiken. 
 

3.5 Fyra etiska aspekter 
Vetenskapsrådets fyra principer (2002) innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har tagit hänsyn 
till de fyra etiska aspekterna i detta utvecklingsarbete. 

Mitt första etiska problem var att jag ska utföra testet i en skolklass. 
Alla föräldrar till eleverna informeras på föräldrarmötet att studenter från 

högskolan förekommer. Klasslärarna informerade genom månadsbrevet att jag skulle 
komma och hålla lektioner. 

Trots att klassläraren informerat på månadsbrevet kompletterade jag med att 
skriva ett personligt brev till elevernas föräldrar (Se bilaga 3), som innehöll 
information gällande alla de fyra tidigare nämnda principerna (Informationskravet). 
Jag bad föräldrarna att samtycka genom att skriva under och returnera lappen till 
skolan, mig (Samtyckeskravet). 

Materialet jag får ut av försökslektionen avkodas helt. Namn på barnen och skolan 
samt kön kommer aldrig att nämnas i uppsatsen eller för utomstående 
(Konfidentialitetskravet). 

3.5.1 Etiken kring samtyckeskravet 
Redan innan försökslektionen visste jag att jag inte fått in lappar från alla barnen. En 
av eleverna sa, då jag veckan innan försökslektionen påminde om att denna inte 
lämnat in lappen, att det var okej att jag kopierade i dennas bok och att jag även fick 
intervjua denna. Elevens mamma hade sagt att detta var okej men de hade tappat 
bort lappen.  

En ny gavs ut, men kom inte tillbaka. Jag hade ett muntligt samtycke från eleven.  
Jag valde att inte acceptera detta muntliga samtycke från eleven som ett alternativ till 
de skriftliga, då jag ville att föräldrarna skulle samtycka genom att skriva på lappen. 
Därför bortföll denna elevs intervju.  

Jag hade fått in 6 av 8 lappar. Dock var en av de som lämnat in sin lapp bortrest så 
totalt, utan det muntliga samtycket, blev det 5 av dra slutsatser av.  

Jag stötte då på ett till dilemma när jag skulle genomföra min försökslektion. 
Eleverna som inte lämnat tillbaka samtyckeslappen skulle inte få delta på 
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försökslektionen, men jag tog beslutet att eleverna fick det då de ändå skulle jobbat 
med bokstaven även om lektionen inte varit försökslektionen. 

Efter genomförandet av lektionen skulle jag intervjua barnen. De som inte hade 
lämnat in lappen skulle jag egentligen inte ha intervjuat men beslutade att intervjua 
alla, så att ingen blev exkluderad och kände sig utanför. Jag har gjort valet att inte 
använda deras intervjuer i mitt slutgiltiga material på grund av att inte 
samtyckeslappen är tillbaka lämnad. Även om skolan har uppgjort med barnens 
vårdnadshavare är det inte bra att bryta mot vetenskapsrådets principer. Dessa 
elevers intervjupapper revs ner i en dokumentförstörare innan jag gick hem för 
dagen. 
 

3.6 Metod för analys: Bokstavsböcker  
Jag har tänkt utvärdera min försökslektion genom att ta kopior på det eleverna 
skriver i sina bokstavsböcker veckan innan försökslektionen och på försökslektionen. 
Genom att titta om det blir någon skillnad på hur de utformar sina bokstäver före och 
under försökslektionen kommer jag försöka dra en slutsats. Skriver eleverna finare, 
mer på raden, eller hur ser det ut?  

Ett dilemma med detta är att om jag berättar för eleverna att jag ska använda det 
som de skriver så kanske de koncentrerar sig mer, försöker mer eller lägger ner mer 
tid på att verkligen få till bokstäverna. Därför väljer jag att inte berätta att jag tänker 
använda det som de skriver på försökslektionen innan, utan efter. På så sätt uppfyller 
jag der forskningsetiska informationskravet. 

Materialet jag har använt mig av är kopior på barnens bokstavsböcker. Jag har 
tittat noga och flera gånger, lagt kopiorna bredvid varandra för att jämföra 
sinseemellan eleverna. Sedan har jag jämfört genom att lägga samma elevs olika 
bokstäver bredvid varandra.  
 
 

4 Resultat: Försökslektion & Intervjuer 

I detta resultatkapitel presenterar jag mitt genomförande av försökslektionen samt 
mitt resultat från analysen av bokstavsböckerna.  

Samt mitt genomförande av intervjuerna och mitt resultat från analysen av 
intervjuerna. 

4.1 Genomförande - Försökslektion 
Dagen började med att eleverna hade fått byta gymnastiktider. Ettorna har alltid haft 
lektion på morgonen och gymnastik efter rasten, men just denna dag var det byte för 
att det skulle bli ”rättvist”. Jag såg det inte negativt utan snarare positivt för då visste 
jag att barnen var igång och att lektionen var 10 min längre. 

Det hela började med att barnen satte sig vid sina bänkar och åt sin frukt medan 
klassläraren läste ur deras högläsningsbok. Efter frukten tog jag vid och klassläraren 
avlägsnade sig till grupprummet. 

Jag valde att inte samla barnen på mattan då de var lite trötta efter rast och gympa. 
Jag började med att säga att bokstaven finns i ordet zebra, sedan i ordet zoo och sista 
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ordet blev pizza. Alla ville gissa. Dock kom S fram då Z låter som S. Men till slut hade 
de klurat ut att det var Z som var dagens bokstav. 

Jag ritade upp taket, första våningen, golvet och källaren på tavlan och sedan skrev 
jag både stora och lilla Z som de ser ut. Vi gick tillsammans igenom hur man skriver 
Z, både stora och lilla och till sist spårade eleverna i luften tillsammans med mig. 
Därefter fick de en och en komma fram till blädderblocket och skriva både stora och 
lilla Z som det ska se ut. Detta var en klurig bokstav men alla klarade att skriva den.  

Jag bad eleverna sätta sig på sina platser för att berätta att idag ska vi göra något 
nytt. Jag bad en av eleverna att dela ut papperna som jag förberett med linjer, medan 
jag själv tog fram play-doh degen. Eleverna blev helt tysta. 

Eleverna frågade mig om vi skulle ”dega” idag. När jag svarade ja utbröt ett jubel! 
Jag bakade ut en orm och delade ut 7 kluttar. Alla var väldigt förväntansfulla. Jag 

förklarade vad jag ville att de skulle göra och de satte igång direkt. De bakade och 
klurade, men jag insåg ganska snabbt att det var inte så lätt som de hade trott. Det 
som eleverna tyckte var svårt var att komma på hur man skulle få till formen på 
bokstaven. Alltså att baka en orm och sedan forma bokstaven till Z. 

Jag hade inte tänkt att visa hur man skulle göra men efter en stund fick jag visa. Då 
gick det betydligt bättre. De gjorde bokstaven och allt eftersom de blev klara så fick de 
en ny uppgift: att baka ett ord men bokstaven Z i. Den här gången gick det fort för 
eleverna hade nu förstått hur man skulle göra. Väl färdiga med degandet började de 
med sina spåra-papper. Idag gick det lätt att göra spåra, fint blev det och snabbt gick 
det. Den jämförselse kan jag göra med tidigare veckors arbete; dock arbetade vi med 
andra bokstäver då. Några elever har alltid tagit oerhört lång tid på sig men idag 
gjorde de inte det.  

Efter spåra pappret tog de måla med djur, som även det gick utan problem. 
Eleverna målade och fyllde i alla Z:an de kunde hitta på ett förtryckt papper. Alla 
eleverna hittade alla Z. De tog sedan fram lyssna och gjorde lyssna. Lyssna är skrivna 
ord med veckans bokstav i som läggs på en matta och eleverna ska lyssna om ljudet är 
i början, mitten eller slutet av ordet och lägga det i rätt spalt. 
Sedan var det dags för bokstavsboken. Idag verkade det inte vara några problem med 
själva skrivandet i bokstavsboken, men då kom latheten och slarvigheten fram. Jag 
såg det tydligt då jag varit med i 5 veckor och sett hur de jobbar med bokstäverna. 
Veckan innan testet var eleverna jätteduktiga och skrev väldigt fint och noggrant.  

Magen började kurra på eleverna och tålamodet började ta slut, det var ju snart 
dags för lunch. Några kämpade och gjorde sitt bästa andra slarvade förbi det sista. 
Det kunde jag se då jag gick runt och kollade när några elever jobbade i Äppel och 
några skrev de sista Z i bokstavsboken. Äppel är deras extra svenskbok där det finns 
diverse uppgifter att träna på.  

Min egen upplevelse av hur försökslektionen gick, var att lektionen gick bra. 
Eleverna var väldigt nyfikna på varför jag hade deg med mig och vad vi skulle göra 
med den, för vi skulle ju jobba med bokstäverna. De visste precis vad som stod på 
schemat och vad som skulle göras men nu när det fanns något nytt där så blev det så 
spännanade. De kommentarer jag minns är bara positiva. 
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4.2 Resultat: Bokstavsbok 
Min testveckas bokstav, Z,var svårare än den som var veckan innan, som var X.  

Förra veckans bokstav var som sagt X, och X är inte en komplicerad bokstav att 
forma. Z däremot måste skrivas uppifrån och ned och åt rätt håll för att bli en bokstav 
och inte en krusidull. 

En elev har vänt på bokstaven, Z är alltså skriven bak och fram. Den eleven har 
börjat från höger och dragit den åt vänster istället för tvärtom. Dock verkar lilla Z 
vara betydligt lättare än stora då alla gjort lilla finare än stora. Med finare menar jag 
att den är rakare, står bättre på raden och är formad bättre. 

Då jag tittar på hur barnen skrev sina bokstäver en vecka innan jag hade 
försökslektionen så står bokstaven, X, inte riktigt på raden, den lilla är ibland lika 
stor som den stora fast utformad som den lilla ska vara.  

Jag har gjort jämförelsen med bokstaven som var veckan innan, vilket var X. 
Denna är lättare att forma då den har två sneda streck som korsar varandra. Ofta kan 
barn skriva X ganska tidigt då man använder den på andra ställen utanför 
”skiftspråket”. Till exempel används den om man ska kryssa för att man gjort något, 
eller om man spelar bingo etc.  
 

4.3 Genomförande – Intervjuer 
Direkt efter försökslektionen genomförde jag mina intervjuer, innan lunchen. Jag 
hade mina förberedda frågor och valde att plocka ut eleverna en och en i det intill 
liggande grupprummet. Jag plockade ut eleverna vart eftersom de hade läst för den 
ordinarie klassläraren.  

Det var spännande att vara ensam med mig i grupprummet och de ville gärna 
prata om mycket annat efter att jag intervjuat dem. Intervjuerna flöt på och barnen 
svarade efter förmåga på mina frågor. Några hade ganska genomtänkta svar medan 
andra skyndade sig igenom frågorna för att få gå in och arbeta vidare.  

Jag upplevde att alla gjorde sitt bästa, även om någon skyndade sig igenom 
intervjun, och att jag faktist fick svar på det jag ville av intervjuerna. Jag beräknade 
att intervjuerna skulle ta max 7 min/intervju. Dock tog det max 4min/intervju. 
 

4.4 Resultat: Intervjuer 
Jag började med att ställa frågan Vad har du lärt dig idag?.  

De flesta eleverna svarade att de hade lärt sig att skriva Z och på köpet hade de 
även lärt sig något mer. Några saker eleverna nämnde var att forma bokstav med deg, 
att inte skynda sig och göra bokstäver rakt. De flesta nämnde degen. 

Nästa fråga som ställdes var Hur har du lärt dig det?.  
Några av svaren var att de hade lärt sig det av fröken, med hjälp av degen och 

genom att skriva på olika sätt. De flesta sa att de lärt sig genom degen. 
Tredje frågan som jag ställde var om det var lätt eller svårt att att forma bokstaven 

med deg. De flesta eleverna tyckte att det var svårt tills det att jag visade hur man 
skulle göra, för då blev det lätt eller mellan; vad som menas med mellan är svårt att 
definiera. Kan vara både mellanlätt eller mellansvårt. Några tyckte även att det var 
klurigt. Med klurigt menade eleverna att de inte riktigt förstod hur de skulle forma 
degen. Då jag visade ändrade sig klurigt till lätt/mellan/svårt. 

Min fjärde fråga löd Hur lär du dig bäst?.  
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Jag valde på förhand att inte fråga om de lär sig bäst genom att skriva eller forma 
med bokstäver med hjälp av play-doh för då kände jag att den skulle bli alldeles för 
ledande. 

Jag fick många olika bud på den här frågan. Men tre av fem elever tyckte att de 
lärde sig bäst genom att få arbeta med play-doh. Även tre av fem elever tyckte att de 
lärde sig bättre genom att skriva. En av dessa elever tyckte alltså att det inte spelade 
någon roll. Den tyckte att det gick lika bra att forma bokstäver med hjälp av play-doh 
som att skriva. De elever som tyckte att de lärde sig bäst genom play-doh, tyckte även 
att uppgiften, att forma bokstav med play-doh, var ganska lätt och rolig. 

Min sista fråga var en ”kolla av” fråga gentemot föregående fråga. Den sista frågan 
löd  Lärde du dig mer eller bättre med play-doh?.  

Två elever svarade att de lärde sig faktist mycket mer med play-doh. En elev 
svarade att den lärde sig mer med play-dohn än att skriva. En elev svarade att den 
lärde sig mer genom att skriva. Och den sista eleven tyckte inte att det spelade någon 
roll om play-dohn var med eller inte.  

Många tyckte att det var lite svårt att jobba med degen då det var ett nytt moment 
men samtidigt tyckte många att de lärde sig bra och bättre genom degen.  

Några barn tycker att det är lättare att skriva och är duktiga på det. 
 
 

5 Avslutande diskussion och slutsatser 

I det avslutande diskussionskapitlet kommer jag att utvärder min metod och försöka 
dra slutsatser utifrån det. Jag kommer sedan att diskutera litterturen och resultatet 
och även där dra slutsatser. 
 

5.1 Värdering av metod 
Jag valde intervju som en metod och känner att jag inte kunnat göra någonting bättre 
i det avseendet. Intervjuerna gick bra och barnen kunde svara på frågorna. Det jag 
kunde ha gjort bättre var i min planering att innan ha tänkt ut att inte ställa en 
ledande fråga, vilket gjorde att jag fick ändra på plats. I övrigt kändes metoden 
mycket bra.  

Min andra metod, analysen av bokstavsböckerna, kändes bra men ändå lite 
tveksam. Jag kan se skillnader med blotta ögat, men är ingen expert på att analysera 
bokstäver. Då jag valde metoder ville jag ha en metod som jag själv kan dra slutsater 
utifrån och en metod där jag fick veta vad eleverna verkligen tyckte om arbetssättet, 
och då passade intervjun och analysen bäst. 

 

5.2 Diskussion av resultat samt slutsatser 
Min försökslektion blev precis som jag hade planerat att den skulle bli. Om den inte 
blivit det hade jag varit tvungen att tänka till varför det inte gick som jag hade tänkt.  

Att alla moment i arbetsschemat gick bra kan ha berott på att eleverna är vana vid 
att jobba med momenten som det innebär. 

Att eleverna hade fått byta gymnastiktider kunde ha varit en parameter som 
påverkade negativt då dagen inte alls blev som eleverna var vana vid. Då eleverna haft 
gymnastik innan de kom till klassrummet kunde de ha varit trötta eller uppe i varv 
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och på så sätt inte kunnat samla sig och lugna sig för att ha lektion. Om de hade varit 
trötta kunde lektionen blivit lidande för att man hade fått planera om och ha en 
uppgift som är mindre krävande då eleverna i år 1 ibland anser att det är jobbigt att 
skriva och läsa. Men det blev ungefär som vanligt, jämfört med tidigare veckor, dock 
var eleverna lite tröttare och hungrigare i slutet av lektionen mot vad de brukar vara. 
Det påverkade inte mitt resultat av försökslektionen utan mer att eleverna hade svårt 
att sitta stilla under intevjuerna och slutet av lektionen. 

Jag tyckte att momentet gick bra men det var svårt att få eleverna koncentrerade. 
Eftersom de inte använt play-doh i skolan kan det möjligtvis inneburit lek för dem. 
Att ta in play-doh momentet i skolan tror jag är positivt då många elever, dock inte 
alla, faktiskt lär sig bättre av att arbeta med fingrar, händer och kropp. Kanske skulle 
momentet behöva vara ett stående inslag så att det inte blir ett ’lek’ moment.  

Det verkade som att eleverna tyckte att momentet med play-dohn var ett bra inslag 
och framför allt fick de själva tänka till hur man ska lägga det. Det var inte bara jag 
som lärare som stog framme vid tavlan och talade om att si och så ska det vara och se 
ut, utan de fick själva tänka till att vad var det läraren sa nu igen, hur skulle Z vara i 
förhållande till ’golvet, taket, källaren och första våningen’. 

Att eleverna tyckte att det var svårt tycker jag var både bra och tråkigt. Bra för att 
de fick tänka till men tråkigt då jag var tvungen att visa hur eleverna skulle göra. Men 
samtidigt lärde både eleverna och jag mig någonting av att det var svårt för dem.  

Att använda play-dohn som ett moment vid varje bokstavs genomgång tror jag 
skulle kunna vara bra. Jag tror att de elever som inte knäckt läs- och skrivkoderna 
kanske med hjälp av play-dohn skulle göra det.  

Jag kunde se på en elev under momentet hur denna lyste upp och genast förstod 
hur denna skulle göra och faktiskt fixade det utan hjälp. I vanliga fall får denna ofta 
hjälp när man gör något gemensamt i grupp, när det gäller läsning och skrivning, för 
att klara uppgifterna. Denna elev knäckte koden gällande play-dohn på en gång och 
tyckte att det var roligt och då klarade denna det själv helt utan hjälp, även fast det 
gällde läsning och skrivning. 

Jag kan känna i efterhand att det är lite synd att jag inte hade mer tid under 
försökslektionen då barnen kommenterade arbetssättet. Men oavsett när jag väljer att 
ha min försökslektion finns det inte mer tid. Lektionerna går i ett och alltid är det 
något barn som kommenterar eller säger något bra men man får ändå inte tiden 
under lektionen till att skriva ner kommentarerna just då. Det är något man får hålla i 
bakhuvudet och skriva ner efter lektionen eller på rasten. 

Det jag däremot kunde ha gjort annorlunda är att faktiskt dokummenterat 
lektionen genom att filma den eller ha haft ljudupptagning i klassrummet. På så sätt 
kunde jag ha fått elevernas kommentarer inspelade på ett eller annat sätt. 

Slutsatser att döma är att lektionen gick bra men att jag kunde ha haft ytterligare 
en backup-plan om utfallet inte blivit som förväntat och faktiskt tänkt på 
ljudupptagning på ett eller annat sätt.  

Att börja intervjuerna med öppna frågor tror jag var bra. Eleverna fick själva tänka 
till och helt utan styrning från mig svara det de ville. Då jag ställde den första frågan 
fanns såklart en baktanke eftersom eleverna endast haft gymnastiklektion innan. De 
hade inte haft någon annan lektion då de lärde sig något nytt. Att jag fick flera olika 
svar var bra, men alla hade som sagt lärt sig samma sak, Z.  

Mina frågor var lagom långa och eleverna orkade svara på alla och det blev inga 
konstiga svar eller långa betänkestunder.  

När man hör eleverna svara på intervjufrågorna och förklara hur de faktiskt lär sig 
inser man hur viktigt det är att ta tillvara på alla elevers kommentarer. 
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Jag anser att alla elever hade bra svar och hade faktist lärt sig bokstaven på olika 
sätt. Det styrker min tro om att man måste jobba på olika sätt för att nå ut till alla 
barns olika lärstilar och metoder för att eleverna ska lära sig.  

Den slutsats jag känner att jag kan dra genom mina intervjuer är att alla barnen 
har lärt sig Z, men på olika sätt och genom de olika metoderna som ingår i 
arbetsschemat. Eleverna uppgav att de tyckte att det var både bra, roligt och att de 
faktiskt lärde sig någonting av att använda play-dohn. 

Att elever är sjuka eller bortresta är inget som man själv styr över, utan det är 
sådana oförutsägbara händelser som tillhör vardagen. Just den dagen som 
försökslektionen ägde rum var en elev bortrest. Det var synd då jag hade fått 
ytterligare material att jämföra och dra slutsatser av om denna elev varit närvarande. 

Gällande mitt utskick av informationslappar till föräldrarna kan jag känna att man 
verkligen måste vara ut i god tid innan själva genomförandet.  

Det bortföll två stycken elever pågrund av att dessa elevers föräldrar inte lämnat in 
lappen till skolan, mig. Detta var något jag hade med i beräkningen men ändå inte 
tänkt att det skulle hända. Det är också en sak man bör ha i bakhuvudet i framtiden, 
att alla lappar faktiskt inte kommer tillbaka. Synd för både mig och de elever vars 
föräldrar inte återlämnar lappen.  

Att analysera bokstäverna var inte lätt. Men att skriva Z klarade de flesta eleverna. 
Att en elev har vänt på Z kan ha berott på många olika saker. En kan ha varit 
tidsbrist, en annan ointresse, en tredje att denna faktiskt inte uppfattat hur man ska 
skriva den. Men eleven har gjort rätt på några stycken och sedan helt bytt håll på 
bokstaven. Jag vet inte varför det blir såhär men i vanliga fall hade eleven fått suddat 
ut sin bokstäver som den hade skrivit och börjat om och tagit det lugnt och inte 
slarvat. Om det inte handlade om slarv hade denna tillsammans med läraren gått 
igenom enskillt hur det var man gjorde.  

De flesta eleverna skriver faktiskt både finare och mer på raden. Om det är en 
slump eller om de faktiskt lärt sig detta genom play-doh momentet är svårt att säga. 
Men jag tror precis som definitionen ur Åström att när barn får vara delaktiga, så lär 
de sig mer.  

Precis som Elbro säger i sin bok är det viktigt som lärare att veta vad man ska göra 
och hur. Men man vet aldrig helt säkert vilken undervisningsmetod som är bäst för 
varje elev. Det är något jag helt och hållet håller med honom om. Det är svårt att veta 
hur varje elev lär sig men genom att prova olika sätt och sedan fråga eleverna kan 
man komma en bit längre än att lära ut ’fel’ under flera veckor. De flesta elever 
kanske inte vet själva hur de lär sig och därför är det väldigt viktigt som lärare att ha 
insikt och kunskap om flera inlärningsmetoder och tillämpa moment som gör att 
varje enskild elev lär sig på bästa sätt.  

Samma författare pratar även om avkodning och språkförståelse. Avkodning 
innebär att man känner igen ord och på så sätt inte behöver läsa dessa utan att man 
läser automatiskt dessa ord. Jag håller med och tycker verkligen att avkodningen är 
oerhört viktig då det gäller att få flyt i läsningen. Men för att få flytet i läsningen 
måste man även veta hur ordet låter och vilka bokstäver som ingår i varje ord. Därför 
är det så viktigt att lära sig bokstäverna från grund och botten. Jag tror att den 
syntetiska ljudmetoden som både Elbro och Längsjö & Nilsson skriver om är väldigt 
bra. Man går igenom från grunden och låter barnen lära sig bokstävernas namn och 
hur de låter för att sedan övergå till läsningen. Man kan efter att ha arbetat med bara 
några få bokstäver övergå till att börja läsa. Detta är en utav tankarna med mitt 
utvecklingsarbete och på så sätt har jag jobbat under försöskslektionen. Efter att jag 
gått igenom den nya bokstaven gör eleverna olika övningar som resulterar i att de får 



19 
 

läsa och ljuda ihop nya ord med veckans bokstav i. Min handledare jobbar på samma 
sätt, dock utan det kinestetiska momentet.  

Gällande lärstilasbaserat arbete kan jag känna att det är mer för de äldre barnen 
att jobba helt och hållet efter sin lärstil. Man kanske kan börja med det då eleverna 
börjar i 4:an och absolut inte under lågstadietiden. Anledningen till att jag tycker 
detta är dels för att barnen behöver koncentrera sig på läs- och skrivinlärningen och 
dels för att ’bli skolbarn’ under lågstadietiden.  

Det man däremot kan göra för att gå vidare med lärstilsbaserat arbete, i de tidiga 
skolåldrarna, är att låta eleverna jobba med alla sinnen för att hitta vilket sätt som 
passar varje elev bäst genom att till varje bokstav ha med varje perceptuell preferens. 
Detta innebär att de ska se, höra, göra och känna då de arbetar med varje bokstav. 
Det kan finnas ett arbetsschema som eleverna följer men alla moment ingår. På så 
sätt tillgodoser man varje elevs individuella preferens trots att man inte 
individualiserar enskilt.  

De slutsatser jag drar av att ha jobbat med den syntetiska läsinlärningsmetoden 
med ett kinestetiskt moment är att barnen lär sig oavsett vilken metod man som 
lärare använder. Men att väva in ett kinestetisk moment gör att vissa barn/elever lär 
sig bättre och lättare. Så det gäller att kontinuerligt jobba på det sätt man väljer, 
oavsett om det är analytiskt, syntetiskt eller en blandning mellan dessa, och 
framförallt låta barnen läsa och skriva mycket. Om jag, som lärare, valt ’fel’ metod att 
presentera bokstaven på bör fler moment ingå där eleven ändå lär sig bokstaven fast 
på sitt sätt. Min slutsats är att jag gärna jobbar med inslag av kinestetiska moment i 
min undervisning gällande bokstavsinlärning. 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2  

Intervjuer      
     
Datum & Tid:_______________________  
 

 Vad har du lärt dig idag? 
 
 
 
 

 Hur har du lärt dig det? 
 
 
 
 
 
Idag fick ni prova några nya sätt att jobba med bokstäverna på. 
 

 Var det lätt eller svårt? 
 
 

 
 

 Hur lär du dig bäst? 
 
 
 
 

 Lärde du dig mer eller bättre med play-doh? 
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Bilaga 3  

Hej Alla Föräldrar och Barn i 1B! 
 
Mitt namn är Camilla Skarps och jag är lärarstuderande på Mälardalens Högskola. 
Jag går min sista termin och är färdigutbildad till sommaren. Just nu gör jag min 
praktik i ditt barns klass och kommer att vara där fram till påsklovet.  
 
Under praktiken kommer jag att prova ett delvis nytt upplägg av en lektion om 
bokstavsinlärning och utvärdera det. Jag kommer att fokusera på det kinestetiska, 
vilket innebär att barnen kommer att få lära med flera sinnen. Efter genomförande av 
lektionen kommer jag att kopiera barnens bokstavsböcker och även intervjua dem. 
Intervjuerna kommer endast att gälla deras upplevelse av hur det var att arbeta på ett 
nytt sätt. Intervjuerna görs på skoltid och är korta, ingen annan undervisning 
drabbas. 
 
Intervjuerna och kopiorna ur bokstavsböckerna kommer att behandlas konfidentiellt 
och är för icke kommersiellt bruk. Analysen av dem är en del av mitt examensarbete 
som kommer att avrapporteras i form av en uppsats på lärarutbildningen. 
Intervjuerna och kopiorna kommer att vara grunden för min utvärdering av 
bokstavsinlärningslektionen. 
 
Var vänlig och skriv under lappen och även ditt barns namn om du samtycker till att 
ditt barn deltar i intervjun och. Tack på förhand! 
 
Ditt barns namn:______________________________________________ 
 
Vårdnadshavare:______________________________________________ 
 


