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Sammanfattning 
 
Vårt arbete handlar om individuell läs- och skrivutveckling. Det vi har fokuserat på är om 

de intervjuade lärarna individualiserar undervisningen för elever som redan kan läsa och 

skriva när de börjar skolan så att en individuell utveckling sker inom läs- och 

skrivinlärningen.  

I arbetet presenterar vi olika teorier och metoder inom läs- och skrivinlärning som 

framkommit under intervjuerna. I teori delen lyfter vi fram aktuell forskning inom läs- och 

skrivutveckling. Intervjuer, skrivprocessen och analysen av materialet har Agneta och 

Helen gjort tillsammans. Enda uppdelningen som är gjord är att vi har transkriberat tre 

intervjuer var.  

Vårt resultat visar att lärarna är medvetna och försöker individualisera undervisningen 

för de elever som redan kan läsa och skriva. Vi anser att individualiseringen bör ske i 

mycket större utsträckning än vad det görs idag. Kiwimetoden har särskilt inspirerat oss i 

vår lärarroll, den bygger på att undervisningen utgår från elevens individuella nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Om barn är 

oförmögna att lära sig 

bör vi anta 

 att vi ännu inte 

hittat det rätta sättet att undervisa dem. 

                                                 
                                                                  Tankeord från Nya Zeeland 
                                                                                   (Björk et al 1995) 
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1. Bakgrund 

Under vår utbildning har fokus legat på de elever som är i svårigheter och i behov av 

särskilt stöd. I dag pratas det mycket om de svaga eleverna och risken som vi ser är att de 

starka eleverna glöms bort. Begreppet en skola för alla har genomsyrat hela vår utbildning 

och framförallt i inriktningen specialpedagogik. I alla internationella och svenska 

styrdokument belyser man vikten av en skola för alla. Vi anser att även de starka eleverna 

ska lyftas och att fokus och resurser inte bara inriktas på de svaga eleverna. Därför menar 

vi att det är intressant att studera vilket stöd de elever får som har ett försprång i sin 

läsutveckling.  

 I denna uppsats vill vi ta reda på hur lärare bemöter elever som kan läsa när de börjar 

första klass och hur lärarna arbetar för att stimulera och individualisera deras läsutveckling. 

Vi har valt att fokusera på hur läraren individualiserar undervisningen, för att eleven inte 

skall tappa intresset och motivationen för sitt läsande och skrivande. I Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94] (Skolverket 2006) 

står det:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. 
 

 Den allmänna uppfattningen är att det tar mycket lång tid innan en ny läroplan vinner 

fotfäste. Vår nuvarande läroplan kom 1994 och det är först under de senaste åren som 

lärarna verkligen har anammat och aktivt arbetar efter den. Läroplanen betonar att läraren 

ska individualisera undervisningen för eleverna.  

 Läroplanen Lpo 94 bygger bland annat på Vygotskijs tankar om en undervisning som 

utgår från varje elevs individuella utveckling. Vygotskijs proximala utvecklingszon bygger 

på vad eleven kan åstadkomma tillsammans med någon vuxen eller med någon som har 

större erfarenhet. Det innebär att eleven får möta krav och utmaningar som eleven klarar av 

genom att anstränga sig (Vygotskij 1999). Genom detta samarbete kan eleven tillgodogöra 

sig metoder och strategier och göra dem till sina egna. Vi anser att det är av stor vikt att 

läraren ger stöd till alla elever, och genom stöttning kan eleverna vidareutvecklas i sin läs- 

och skrivutveckling. 
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2. Problemområde 
 
Risken finns att de elever som redan kan läsa blir understimulerade i skolan och att de 

tappar intresset för sin läsning och tycker skolan är tråkig. Därför är det viktigt att 

undervisningen anpassas till den enskilde eleven så att eleven utmanas och stimuleras. Det 

är betydelsefullt att elevens försprång tas tillvara och ses som en tillgång och inte som en 

belastning. En av riskerna är att pedagoger låter elever som kan läsa vara självgående i 

skolan. Eleverna fungerar som hjälplärare till de elever som behöver mer hjälp, läraren 

glömmer att stimulera deras utveckling. En av riktlinjerna som läraren skall arbeta efter 

enligt Läroplanen (2006) är att man skall:  

 

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan.  
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3. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att få fram hur pedagoger arbetar med elever som kan läsa och 

skriva när de börjar i första klass. Vi vill belysa elevens situation och se om pedagogen ger 

dem möjligheter att utvecklas inom deras läs- och skrivutveckling. Vi vill lyfta fram hur 

viktigt det är för elevens utveckling att läraren individualiserar undervisningen. Syftet är 

också att se om det finns några skillnader mellan hur lärare bemöter och matchar 

läsutvecklingen för eleverna. Detta leder till vår övergripande frågeställning: Läs- och 

skrivutveckling eller inte? 

  I litteratur om läs- och skrivutveckling har vi läst och fördjupat oss om olika metoder. 

Genom de intervjuade lärarna har vi fått fram olika sätt att arbeta inom läs och 

skrivinlärningen. Detta ger oss ökad kunskap om hur vi kan arbeta och använda oss av 

olika metoder i vår framtida lärarroll.  
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4. Frågeställningar  
 
Vår övergripande frågeställning är: Individuell läs- och skrivutveckling eller inte?  

Vilket leder till några underfrågor som: 

 

• Vilka metoder arbetar läraren efter och varför väljer de dessa?  

• Sker individualisering i undervisningen, och om ja, hur?  

• Vad gör läraren för att stimulera och stötta eleverna så att de utvecklas? 

• Upplever läraren att det är fler elever idag än för tio, tjugo år sedan som kan läsa 

och skriva när de börjar i årskurs 1 och vad kan det bero på? 
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5. Metod  
 
Under denna rubrik kommer vi att redovisa de metoder som vi använder oss av i vår 

undersökning. Vi tar också upp hur urvalet av intervjupersonerna har gått till och hur vi 

sedan analyserar resultaten. 

 

5.1 Intervjuer 

Vårt empiriska material får vi fram genom intervjuer. Vi kan dock inte dra några 

allmängiltiga slutsatser av vår analys, på grund av att intervjuerna utgör ett för litet 

empiriskt material. Vi enades om att sex intervjuer är relevant till arbetets storlek, detta 

medför att resultaten inte går att generalisera.  

 Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi fått fram hur lärare arbetar med läs- och 

skrivinlärning. Vi har valt en kvalitativ undersökning för att få fram en så grundlig 

uppfattning som möjligt av hur läraren arbetar. Kvale (1997) skriver att kvalitativa och 

kvantitativa metoder är verktyg, deras användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som 

ställs. Om vi valt en kvantitativ undersökning med enkät som underlag hade risken varit att 

lärarnas svar blivit konstruerade. I en kvalitativ undersökning vet inte lärarna frågorna i 

förväg svaren blir därför spontana. För att samla information om elever som kunde läsa när 

de börjar undervisningen i årskurs 1 har vi använt oss av intervjuer. Vi vill få fram ett mer 

djupgående resonemang som en intervju kan ge.  

 

5.2 Urval 

Vi har valt lärare som arbetar på kommunala grundskolor. Intervjupersonerna består av 

lärare inom skolans tidiga år. Vår första tanke var att hitta lärare som i dag har någon elev/ 

några elever i sin klass som kunde läsa när de började ettan. Men på grund av risken för att 

kriteriet påverkar intervjusvaren har vi gjort ett mer slumpmässigt urval av lärare som 

arbetar med elever i årskurs ett och två.    

Viktigt för undersökningen är att vi inte har någon förkunskap om lärarens arbetssätt.  

Om vi har bakomliggande kunskap om lärarens arbetssätt kan det påverka svaren från 

lärarna då de förutsätter att vi vet hur de arbetar.  
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5.3 Genomförande 

Vi har utgått ifrån några i förväg fastställda frågor inom temat läsutveckling som under 

intervjuernas gång leder fram till följdfrågor som Johansson (2001) ger exempel på När? 

Var? Hur? Intervjun är som ett fritt samtal där läraren berättar om sin undervisning. Före 

intervjutillfället har vi skickat ett informationsbrev (bilaga 1) där vi kort har presenterat oss 

och studiens syfte. I detta brev informerar vi om att vi spelar in intervjun och att 

deltagandet är frivilligt och intervjupersonen kan avbryta när han/hon vill. Vi har 

sammanställt en intervjuguide som är ett underlag för oss vid intervjun (bilaga 2). En av 

oss leder intervjun men den andra kan också ställa frågor som är relevanta eller anses vara 

viktiga för intervjun. Intervjuerna tog ca en timme och spelades in på band som har 

transkriberats och analyserats. Intervjuerna har genomförts på respektive lärares skola.  

 

5.4 Etik 

I all forskning är det viktigt att man inte kan identifiera informanten och att privat data inte 

redovisas (Kvale 1997). För att uppnå konfidentialitetskraven har vi ändrat lärarnas 

namn i vårt arbete. Det framgår inte heller av undersökningen i vilken kommun eller på 

vilken skola lärarna arbetar. De data som vi har tagit del av har behandlas konfidentiellt 

och redovisats så att ingen kan identifiera lärarna.   

 

5.5 Analysförfarande 

Efter det att textresultaten från intervjuerna är transkriberade har vi sammanfattat det som 

är relevant för undersökningen i resultatdelen. I vår kvalitativa bearbetning sammanställer 

vi svaren som vi har fått av lärarna utifrån våra frågeställningar. Slutprodukten är en text 

där vi redovisar lärarnas svar och använder citat från intervjuerna med lärarna varvat med 

egna kommentarer och tolkningar (Patel 2003).  
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6. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi har använt oss av aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling för att beskriva teorier 

och metoder. I denna forskning finns det flera uppfattningar om hur elever lär sig att läsa 

och skriva. De stora teorierna inom läs- och skrivinlärning är idag helordsteorin och 

ljudningsteorin. Inom dessa teorier finns det olika metoder som lärarna använder sig av. 

Nedan följer en beskrivning av dessa teorier och metoder. 

 

6.1 Ljudningsteorin 

Ljudningsteorin bygger på att man lär sig bokstävernas namn, ljud och form. När eleven 

läser ska han/hon ljuda ihop bokstäverna i ett ord och försöka lyssna till vad det blir. När 

man skriver ska man försöka ljuda ut orden och lyssna sig till vilka ljud som finns i ordet. 

Oftast använder läraren sig av ett material som presenterar bokstäverna i en speciell 

ordning. Man börjar med fonologiskt lätta ljud som till exempel s, m, o, r som är lätta att 

sätta ihop och som bildar ett ord. Bokstäver som h, b, p är så kallade ljudstridiga ljud 

eftersom de är svåra att hålla i munnen och bilda ord med. Denna typ av läsande och 

skrivande när man bokstav för bokstav ljudar sig fram kallar Liberg (2006) för 

grammatiskt läsande och skrivande. När eleven börjar använda sig av grammatiskt läsande 

och skrivande är de på väg att bryta den alfabetiska koden.  

 

6.2 Helordsteorin 

Helordsteorin går från helheten ordet, till delarna bokstäverna. Det innebär att läsaren tar in 

en hel ordbild för att sedan bryta ner ordet i bokstäver. En ordbild kan också vara små ord 

som de lär sig att känna igen, oftast prepositioner eller ord som binder samman meningar 

till exempel, och, på, hur, en, ett.  

 

6.2.1 LTG – Läsning på talets grund 

LTG är en metod som Ulrika Leimar utvecklade på 70-talet. Den bygger på att barnen får 

ökad förståelse för ljud- och bokstavsprincipen. Man bygger upp textmaterialet utifrån 

barnens iakttagelser och erfarenheter, man utgår från texter som eleverna själva föreslår. 
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Det är viktigt att eleven upplever att texten betyder något för att de ska bli motiverade. 

Sedan överför man texten från talat till skrivet språk. Därefter analyseras texten till minsta 

beståndsdelar (Leimar 1974). Texten får eleverna arbeta med utefter sina förutsättningar. 

Det kan till exempel gälla att hitta bokstäver i texten eller finna vissa ord och titta på 

likheter och skillnader i ord. Detta innebär att eleverna arbetar på skilda språkliga nivåer 

när de inriktar sig på olika delar av texten. Under hela läsinlärningsperioden går det 

effektiva läsandet (att barnet kan läsa ett längre stycke med flyt och bara stanna upp vid 

enstaka tillfällen för att ljuda ihop ett ord) och det grammatiska läsandet (barnet fokuserar 

på hur de läser istället för vad de läser, ordet uttalas rätt i sitt sammanhang) hand i hand 

(Svensson 1998). 

  Leimar (1974) talar om dialogen som undervisningsmodell och menar att läraren 

behöver överblicka sin undervisning och se vad som skall läras och på vilket sätt det ska 

ske. Leimar påpekar om läraren följer en lärobok kan han/hon bli alltför bunden av ett 

mönster och inställd på att förmedla kunskap till eleverna. Hon menar att undervisningen 

ofta förmedlas verbalt och över huvudet på eleverna. Det finns då risk att eleverna och 

läraren koncentrerar sin uppmärksamhet på ”rätta svar”. Om läraren använder denna 

modell i läsundervisningen finns det risk att läraren missar elevens insiktsnivå, det vill säga 

den nivå där eleven har möjlighet ett upptäcka begreppets relationer. Om eleven ljudar 

ihop ett ord exempelvis ås vid en bild av ett landskap som illustrerar en ås kan både läraren 

och eleven vara nöjda fastän eleven inte har något begrepp om innebörden, utan bara 

uttalar mekaniskt tomma ord. Eleven måste få medverka aktivt i skeenden genom sitt 

personliga språk forma sina egna begrepp, erfarenheter och iakttagelser.  

 Barnens språkliga, begreppsmässiga och sociala utveckling hjälps på bästa sätt genom 

att läraren är medveten om grundläggande skillnader i språkanvändningen mellan barn och 

vuxna och mellan barn från olika miljöer. Det krävs att läraren lever sig in i hur det 

enskilda barnet använder språket och hur de tänker. Detta kan bara ske genom samtal där 

lärarens frågor är öppna och utgår från eleverna och deras erfarenheter. Det gäller för 

läraren att komma till insikt i undervisningen om vilka elever som är språkligt 

understimulerade.  Då gäller det för läraren att försöka kompensera dessa elever och 

använda en dialog-pedagogisk undervisning där varje barns behov möts i samspelet med 

mer erfarna elever och lärarens vuxenmodell för strukturering och formulering i samtalet.  
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I gruppsamtalet kan även det språkligt handikappade barnet lämna sitt bidrag och utvecklas 

(Leimar 1974). 

 För att barn ska förstå innehållet i en skriven text, lära sig att läsa och skriva krävs det 

att eleven kommer till insikt om det uttalade ordet och skrivtecknen, mellan tecken och 

betydelse samt om skillnader i artikulationskvalitet när det gäller att tänka, tala och skriva. 

Om läraren utgår ifrån ord som ligger helt i barnets ord- och begreppsförråd och eleven får 

höra och ljuda med när textmaterialet växer fram kan detta ske. Då skapas en verklig insikt 

och eleverna förstår innebörden av begrepp som ljud, bokstav, ord och mening. Det gäller 

att göra eleverna medvetna om vad ett ord är, om de ljud som ord är sammansatta av och 

som de spontant uttalar (Leimar 1974). 

 

6.2.2 Kiwimetoden 

Denna metod är relativt ny. Därför har vi valt att beskriva den mer utförligt. Kiwimetoden 

kommer från Nya Zeeland. Arbetssättet bygger på att man utgår ifrån hela ord och fokus 

ligger på förståelsen i det man läser. Många sätter Kiwimetoden under helordsmetoden 

men det vill inte Körling (2006), utan hon kallar den för helspråksmetoden, eftersom alla 

aspekter av individens lärande sätts i centrum. Kiwimetoden är en helhetsundervisning och 

består av fyra bärande delar- gemensam läsning, vägledd undervisning, självständig 

läsning och högläsning, delar som omsluts av samtalet och skrivandet. Detta gör att 

kiwimetodens undervisning omfattar alla skolans ämnen och årskurser. 

 

Gemensam läsning: 

Gemensam läsning är en lärarledd helklassundervisning och hit hör begreppen storbok 

och bildpromenad. Storboken har ett stort format, text och bilder är stora eftersom 

boken är underlaget för att man ska få en gemensam upplevelse. Bildpromenaden är 

storbokens ingång där eleverna samtalar om bilderna och får fler ord. Samtalet ska 

underlätta för eleverna att möta och förstå texten. Bildpromenaden är en effektiv strategi 

för att förstå vad texten kommer att handla om, den för in eleverna i handlingen och 

utvecklar språk och tänkande. Samtalet är grunden för arbetet i storboken. Läraren är 

noga förberedd på texten i storboken innan lektionen och har ett syfte och en intention 

med undervisningen. Läraren funderar ut rimliga utmaningar som skapar förväntningar 

och meningsfullt lärande hos eleven. Innan storboken presenteras för eleverna 
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uppmuntrar läraren eleverna att samtala kring det ämne som boken handlar om. Genom 

lärarens medvetna och öppna frågeställningar vägleds eleverna in i text och bild vilket 

skapar förväntningar och upprätthåller elevernas intresse. Sedan läser läraren texten, 

läraren modellar läsningen, hur man läser korrekt, hur man gör om man läser fel och hur 

man gör om man inte förstår det man läser. Modella är något en lärare gör, läraren är en 

modell för eleven att ta efter. Ordet modella beskriver hur läraren i handling utför 

aktiviteter som eleverna får möjlighet att härma och pröva för att utveckla självständig 

kunskap. Eleverna får avbryta, tänka högt, fråga och samtala sig in i berättelsen. Med 

andra ord medvetandegör läraren för eleverna hur man förhåller sig till text (Körling 

2006).  

 

Vägledd undervisning: 

Det som utmärker denna undervisningsform är det lilla sammanhanget med ett fåtal 

elever. Gruppen kan bestå av allt från två till sex elever. Lärarens uppgift är att sätta 

samman gruppen. Urvalet kan bero på att eleverna har ett gemensamt intresse, befinner 

sig på samma nivå i sin kunskapsprocess, läsförmåga eller för att bryta sociala mönster i 

klassrummet. Den sociala aspekten av en vägledd undervisning förstärker varje enskild 

elev. I den lilla gruppen vågar den tysta eller osäkra eller försiktiga eleven ta plats, 

läraren kan lyfta fram, bekräfta och utveckla varje enskild elevs förmåga. Klassrummet 

ska fungera som ett rum för samtal där man umgås språkligt. Språket ska vara en länk 

för att skapa en relation till någon annan, men också för att åskådliggöra de inre 

föreställningarna för sig själv och andra. Tala sig till förståelse och höra sina egna 

tankar och sätta dessa i relation till andra i gruppen som aktivt lyssnar är viktigt. 

Undervisningen ska stärka såväl den enskilda eleven som gruppen. Interaktionen i sin 

helhet mellan eleverna är fokuserad på att lära av varandra. Det sociala samspelet är 

viktigt men fokus är på processandet med texten. Läraren väljer en text utifrån varje 

grupps förutsättning och kunskap och startar undervisningen genom väl uttänkta 

frågeställningar där eleverna känner igen sig. Samtalet är förberedande och skapar 

förförståelse för texten. Denna vägledda undervisning tar en kvart upptill en halvtimme. 

De andra eleverna i klassen arbetar på, de hjälper varandra om de kör fast, de vet hur de 

ska gå tillväga (Körling 2006).  
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Självständig läsning: 

Körling anser att tyst läsning i skolan bör få ett nytt begrepp som tydligare beskriver 

aktiviteten. Körling (2006:183) säger att ”om vi betraktar läsningen som en självständig 

aktivitet och tillåter ett behagligt mumlande mellan elever ska vi ge denna aktivitet ett 

bättre namn”. Elevens självständiga läsning innebär att eleven väljer bok, lästakt, paus, 

integritet, medverkan och delgivande. I klassrummet mumlas det och det är tillåtet att 

man samtalar med andra, ljudnivån ska dock vara låg med hänsyn till läsarna i 

klassrummet. Den självständiga läsningen är en aktivitet som inte är tyst utan eleverna 

ska kunna dela med sig och få samtala om något de upptäckt i läsningen. Elever gör 

upptäckter när de läser, här visar de sin språkliga medvetenhet och delar med sig av sina 

funderingar till läraren. Läraren modellar med elevens tankar, genom boken, författaren, 

illustratören och fotografen blir det naturliga saker att diskutera om. Lärarens uppgift är 

att bejaka elevens dialog med texten genom att lyssna, förstärka och bekräfta elevens 

funderingar (Körling 2006). 

 

Högläsning: 

Högläsning är ingången till all litteratur. Att kunna läsa högt, läsa för andra, lyssna till 

andra och lyssna för sig själv i ett kollektivt sammanhang är högläsning. Läraren delar 

med sig av läsupplevelser genom olika texter, lärarens röst gör texten intressant och 

åtkomlig. Eleven väljer ut ett stycke som läraren ska läsa högt, detta gör att läraren får 

en god inblick i den litteratur eleven läser. Eleven ska alltid ge en förklaring och skapa 

en förförståelse för det avsnitt som ska läsas till de andra eleverna i klassen. Högläsning 

bidrar till att skapa läsare, läraren använder även föräldrar till hjälp. Föräldrarna har 

möjlighet att låna böcker som är korta, det är viktigt att det finns början och slut vid 

samma lästillfälle, lästillfället ska inte behöva ta mer än några minuter. Läsningen 

tillsammans skapar närhet, värme och gemenskap, en värdefull känsla hos den som får 

lyssna (Körling 2006).  

  

 Skrivandet är en viktig del av språkprocessen. Elever som ska skriva måste ha modeller 

att utgå ifrån och utvecklas i relation till. All text kan fungera som skrivmodell. Lärarens 

uppgift är att lyfta fram modeller så att elever vågar skriva. Textmodellerna ska erbjuda 

eleverna en tydlig struktur som de kan använda i sitt självständiga skrivande. Det 
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gemensamma arbetet med texten, skapar möjligheter för eleverna att överta modellen. Den 

gemensamma processen i gruppen aktiverar tänkandet och skrivandet för eleven. Lärarens 

roll är även att vara lyhörd, ge elever bekräftelse och uppmuntran på det som skrivs, något 

som förstärker elevens skrivande förmåga (Körling 2006).  

 

6.3 Att skriva sig till läsning  

Den utbredda uppfattningen bland lärare och i litteraturen om läs- och skrivinlärning är att 

eleverna först lär sig att läsa innan de lär sig att skriva. Vissa forskare menar att 

skrivningen ska användas som ett verktyg för att lära sig att läsa. De anser att skrivning är 

lättare än läsning.  

 

6.3.1 Skriva som metod 

I forskning som rör metoder för läs- och skrivinlärning har fokus legat på läsning, 

skrivningen har mer eller mindre ignorerats. Den traditionella läs- och skrivundervisningen 

innebär att man lär ut skriftspråket genom att läsa. Möjligheten att lära sig läsa genom 

skrivning ses inte som en metod. Det har som påpekats förekommit två huvudgrupper inom 

läs- och skrivinlärning, ljudmetoden och helordsmetoden. Liberg (2006) menar att det är 

viktigt att kombinera dessa metoder. Anledningen är att eleven går både från 

bokstavsljuden till helheterna genom ljudningen och att de utgår från helheterna.  

 

Ett kraftfullt läs- och skrivprogram ska ge barnet möjlighet att lära en 

mängd olika tekniker. Dessa tekniker ska successivt läras ut inom ramen 

för ett effektivt meningsskapande anpassat till barnet (Liberg 2006:146). 
  

 Dessa Libergs tankegångar bygger på litteraturforskaren Dysons (1993) studier om hur 

förskolebarn socialiseras in i skriftspråket (dvs. genom läsande och skrivande). Enligt 

Dyson går skrivande och läsande hand i hand. Samma iakttagelser görs av Kress (1997).  

 I den traditionella läs- och skrivundervisningen talar man om inlärning och inte om 

lärande. Fokus läggs på elevens individuella prestationer eller brist på prestationer i 

undervisningen. Den enskilda eleven anses här vara ansvarig för problemet. Liberg (2006) 

menar att läsande och skrivande inte lärs ut i sina naturliga sociala sammanhang utan som 
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isolerade färdigheter. Detta medför att eleven har svårt att förstå syftet med arbetssättet 

eller målet att kunna läsa och skriva för olika syften och sammanhang.   

 Allt språklärande som sker hos eleven vare sig det sker i hemmet eller i skolan ger 

eleven möjlighet till språkutveckling. Rika språkrum och språktillfällen är en mycket viktig 

grund för att eleven ska utveckla ett språkligt medvetande, språkrum är sammanhang eller 

tillfällen där eleverna dras in i roliga, spännande och intresseväckande ämnen som utmanar 

och förundrar. Detta för att väcka lusten hos eleverna att skriva och läsa. Läsning som 

barnen klarar av på egen hand kallar Liberg (2006) för ett ”begränsat effektivt läsande och 

skrivande” och det delar hon in i tre olika typer:  

 

1. Preläsande och preskrivande   

Eleven använder sig av påhittade krumelurer och bokstavsliknande tecken och siffror. 

De använder sig av bok, papper, penna eller dator precis som en erfaren läsare och 

skrivare. I preläsandet hittar eleven på en egen berättelse eller återberättar en redan 

känd text. Denna rollek är en träning och en mycket viktig stödstruktur för elevens 

fortsatta utveckling. Genom detta övar sig eleven till att: 

• hantera olika typer av symboler 

• våga och vilja prova på att läsa och skriva 

• inte ge sig, utan läsa på och skriva på 

• få insikt i samspelet mellan bild och text (Liberg 2006:45). 

 

2. Situationsläsande och situationsskrivande 

I situationsläsandet känner eleven redan till sammanhanget i vilken situation texten 

förekommer och kan därigenom dra en slutsats om vad som står i texten. Om ordet 

förekommer på någon annan plats än där det vanligtvis brukar förekomma kan eleven 

inte läsa det. Situationsskrivandet är att skriva eller kopiera det någon annan har skrivit.   

Genom detta övar sig eleven till att: 

• dra slutsatser utifrån sammanhanget 

• skriva av  

• jämföra skrivna ord och texter med varandra (Liberg 2006:48). 
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3. Tidig form av helordsläsande och helordsskrivande 

Enskilda ord känns igen som bilder oberoende av i vilket sammanhang de förekommer. 

Ord läses och skrivs som en helhet och bryts inte ner i små delar. Vanligt 

förekommande ord är till exempel namn på personer i barnens omgivning. Andra ord 

som lärs in är så kallade funktions ord som håller ihop meningarna, det mest 

förekommande är ordet och.. Denna tidiga form av läsande och skrivande blir inte 

alltid helt grammatiskt rätt. Genom detta övar sig eleven till att: 

• läsa ord som helheter 

• skriva ord som helheter (Liberg 2006:50).  

Detta läsande och skrivande är ett viktigt stöd som leder till ett mer utvecklat effektivt 

läsande och skrivande. 

 

6.3.2 Datorn som metod 

 
… för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla 

och krita, för femtio år sedan var bläck och en stålpenna viktiga 

bruksföremål i klassrummet, sedan kom kulspets- och tuschpennorna och 

därefter datorn…Därför ska datorer med ordbehandlingsprogram vara 

ett vanligt inslag i klassrummen, även i de lägsta årskurserna. De är 

nästa generations skrivredskap (Engen, 2002:46-47). 
 

 Med detta citat inleder Trageton (2005) sin bok Att skriva sig till läsning. Hans bok 

handlar om hur datorn används som ett verktyg inom läs- och skrivinlärning. Han säger att 

skrivning är lättare än läsning. Datorn som skrivredskap ska ersätta pennan så att vi kan 

ändra den traditionella läs- och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Eleverna lär sig 

att läsa genom sin egen skrivning och lärarens uppgift är att stimulera. Trageton (2005) 

anser att datorn är ett hjälpmedel för att eleven snabbare ska bli vän med bokstäverna. Barn 

ska leka på datorn och lära sig skriva genom att fingrarna löper på tangenterna, i början 

skriver barnen vilka bokstäver som helst och berättar för läraren vad det står så kallad 

pianoskrivning. Texten kan se ut så här: lksjdfiuwyth fjnslseriour jurwohroihf oiherfoyhw 

öpåk, och kallas för spökskrift. Eleverna arbetar två och två vid datorn där de berättar och 

skriver tillsammans.  Trageton (2005) anser att dataundervisningen i skolan ofta bedrivs på 

ett felaktigt sätt. Eleverna placeras vid varsin dator som är full av komplicerade funktioner 

där eleverna blir redskap åt datorn.  
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Folkesson (2004) säger att datoranvändningen på skolan har varit mer inriktad på teknik 

och färdighetsträning. Datorn ska användas som ett verktyg för att synliggöra elevernas 

texter direkt på skärmen där eleverna samtalar och diskuterar om innehållet. Språkliga 

detaljer som att använda talstreck, kommatecken och punkt tas upp och synliggörs i 

klassen.  Samtalet i klassen är viktigt för språkutvecklingen (Folkesson 2004).  

 

6.4 Vygotskij 

Vygotskij menar att barnet bygger upp sin kunskap om världen när de ingår i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Barnets utveckling är helt beroende av vilken kulturell situation 

det växer upp i. Utvecklingen ses som ett resultat av barnets sociala samspel med lärare, 

föräldrar och syskon med flera. Den sociala interaktionen mellan människor menar 

Vygotskij (1999) är en förutsättning för att språkutveckling ska ske. Det sociala samspelet 

mellan människor gör att situationerna blir meningsfulla för eleven. Vi blir människor först 

när vi ingår i sociala relationer då lär vi oss de innebörder som ligger i olika roller och 

relationer, saker och händelser (Hwang 2003). 

 Vygotskij (1999) menar att den sociokulturella miljön som omger barnet fastställer 

ordens betydelse. Sambandet mellan språket och den sociala verkligheten väljer barnet inte 

fritt utan upptäcker ordbetydelserna bundna till situationer för att förstå andras talade 

språk. För tänkandets utveckling är det viktigt att de språk som eleverna kommunicerar på 

också blir en källa till deras egen uppbyggnad av ett medvetet tänkande.  

  Språket är ett verktyg som gör det möjligt att delta i sociala samspel. Så som samtal, 

inre dialoger och förmåga att resonera med sig själv och utveckla tänkandet. Barn kan 

förbättra sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga genom att de blir medvetna om hur 

de tänker när de ställs inför ett problem. När barnet blir medvetet om hur det tänker, kallar 

Vygotskij det för metakognition (Hwang 2003). För att god språkutveckling skall ske är 

det viktigt att barnet är medvetet om hur de tänker. Det är viktigt hur läraren förhåller sig 

till barnets utveckling och inlärning.  Om läraren väcker elevens intresse och ställer frågor 

istället för att komma med lösningar på elevens funderingar så utmanas eleven framåt. 

Vygotskij (1999) kallar detta proximal utveckling, zonen för den närmaste utvecklingen.  

 Skillnaden mellan vad barnet kan klara av att lösa på egen hand och lösa med 

vägledning av en vuxens hjälp är zonen för barnets närmaste utveckling. Det som eleven 

kan göra i samarbete med läraren idag, kan de sedan klara av på egen hand. Genom 
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samspel och samarbete med vuxna eller andra barn, styrs barnet mot högre nivåer i sin 

egen utveckling. Kunskapen kan bara ge mening och skapa motivation om den inte plockas 

ur sitt naturliga sammanhang och överförs isolerad, den måste ingå som en del av en 

helhet. Det är där lärandet ligger steget före, men inte allt för långt från barnets nuvarande 

nivå. Vygotskij säger att:   

 
Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling 

och vända sig bort från gårdagen. Inlärningsprocessen i leken och 

undervisningen är god, i de fall den föregår barnets utveckling och 

väcker en rad funktioner som befinner sig på ett mognadsstadium i zonen 

för den närmaste utvecklingen. Leken och undervisningen kan i sig bidra 

till att något nytt uppstår. Barnet och eleven utför via leken eller 

undervisningen ett handlingsmönster som konstruktivt framtvingar 

barnets och elevens utveckling. (Bråten 1998:43) 
 

 I boken Fantasi och kreativitet i barndomen skriver Vygotskij (1995) att den kreativa 

förmågan kallas för fantasi. Fantasi är en medvetandeform – kombinationsförmåga – som 

hör ihop med verkligheten. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor, ju rikare 

verklighet och upplevelser barnet har, desto större möjlighet får de till fantasi, och tvärtom.  

Barns kreativa/konstnärliga förmåga kan man framgångsrikt utveckla om läraren får barnet 

att skriva om sådant som berör, upprör men framförallt inspirerar till att uttrycka den egna 

inre världen i ord. Många gånger skriver barnet dåligt för att de inte har något att skriva 

om. Lärarens uppgift är att skapa behov hos barnet att skriva, och ge dem verktyg att 

behärska skrivandets medel. 

 

6.5 Styrdokument 

Det framgår i styrdokumenten att lärarna måste vara medvetna om språkets betydelse och 

att de har ett gemensamt ansvar för språkutveckling. Med språket och litteraturen ger 

lärarna eleverna redskap till att uttrycka vad de känner och tänker. Genom språket 

utvecklas också ett socialt samspel med andra. Eleverna kan utveckla goda 

språkfärdigheter när de använder språk - talar, lyssnar, läser, skriver och tänker i 

meningsfulla sammanhang. 
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Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker 

kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom 

språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet 

syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (Kursplanen 2000). 
 

 I undervisningen måste man ta hänsyn till att elever lär sig på olika sätt, de har olika 

förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att undervisningen anpassas till varje elev. 

Det har till följd att undervisningen inte skall utformas lika för alla. Genom att 

individualisera skapar det förutsättningar för eleven att utveckla färdigheter att kunna 

samtala, läsa och skriva. 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga (Kursplanen 2000). 
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7. Resultat av intervjuer 
 
Under denna rubrik presenterar vi delar av intervjusvaren som är väsentliga för vår 

frågeställning. I redovisningen av intervjusvaren redovisar vi varje lärare för sig. Det vi 

lyfter fram är om läraren arbetar efter någon speciell metod och hur de individualiserar 

undervisningen inom läs- och skrivinlärningen.  

 

7.1 Bakgrundsfakta 

Vi har intervjuat sex lärare som undervisar elever i grundskolans tidiga år. Lärarna har 8-

38 års yrkeserfarenhet och är lågstadielärare eller 1-7 lärare. Utbildningarna varierar, fyra 

av lärarna har den gamla lågstadielärarutbildningen och två av dem har 1-7 lärare 

utbildning. En av lärarna har gjort sin utbildning utomlands.   

 Alla lärare utom en använder sig av traditionell bokstavsinlärning som innebär att: 

eleverna lyssnar hur bokstaven låter, ljudar den, spårar bokstaven och tränar på att skriva 

bokstaven på rätt sätt. Alla använder sig av ordbilder i undervisningen, framförallt ord som 

binder ihop meningarna.  

 

7.2 Annica 

Annica arbetar efter ljud- och helordsmetoden men säger sig inte arbeta efter någon 

teoretisk inriktning. Hon arbetar efter läseboken Vi läser, och utgår från bokens 

handledning, bokstäverna och texterna presenteras i en viss ordning. Alla elever, oavsett 

var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling, är med under genomgången och alla 

arbetar med den traditionella bokstavsinlärningen. De elever som blir färdiga snabbt eller 

som kan bokstaven har inte möjlighet att gå vidare framåt, utan de får extra uppgifter och 

andra böcker upptill.  

 Annica säger att de elever som kan läsa behöver lite mer utmaning och behöver inte 

jobba på samma sätt med hela ABC- boken. Annica anser att skrivningen går hand i hand 

med läsningen men ser inte skrivningen som en metod för att lära sig läsa. Hon vill att 

eleverna ska ha ett varierande, roligt lärande och väver därför in sång och lek i 

undervisningen.  
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 Alla elever har samma läsebok som består av två svårighetsgrader, en A och B sida där 

har eleven möjlighet att välja nivå. Alla elever ska vara med och arbeta med texten vid 

samma tillfälle. Annica säger ”jag ser det som så att denna texten jobbar vi med, man kan 

inte jobba på det viset om man då har olika”. Varje vecka har eleverna läsläxa på en text. 

Hon informerar föräldrarna att läsningen ska upplevas positiv och att de inte ska poängtera 

felaktigheter, detta för att eleven ska känna glädje i att läsa och bygga upp sitt 

självförtroende. Läsläxan ska övas många gånger och för de elever som inte kan läsa övas 

texten så många gånger att de tror att de läser. 

 Om eleven kan läsa får de möjlighet att låna en annan bok på biblioteket, som de väljer 

själva. Men de har alltid den gemensamma läseboken som grund. Annica ger elever som 

kan läsa annat material i form av uppgifter på stenciler, korsord och olika spel. Annica 

poängterar att först måste hon verkligen känna in att eleven är mogen för mer utmaning. 

De elever som kan läsa har möjlighet att hjälpa andra elever så att det stärker dem själva, 

på ett positivt vis.  

 Annica anser att generellt är det fler idag i klasserna som kan läsa och skriva när de 

börjar första klass. Hon vet inte riktigt vad det beror på men nämner förskoleklass och 

föräldrar som möjliga orsaker. Hon anser att de elever som är duktiga läsare när de börjar i 

första klass oftast behåller sitt försprång men kan inte uttala sig om hur det är i 

förlängningen.  

 

7.3 Lotta 

Lotta arbetar efter ljud- och helordsmetoden och använder traditionell bokstavsinlärning 

med alla elever. Arbetsmaterialet hon använder sig av till eleverna i början av första klass 

är Kiwi böckerna. Hon tycker att det är ett bra underlag att starta med, man kan använda 

det till alla elever antingen de läser eller inte. Alla i klassen har vid samma tillfälle 

gemensam genomgång av storboken där de samtalar om bilderna och sedan läser texterna. 

Lotta övergår sedan till en traditionell läsebok, Vi läser.  I boken befinner eleverna sig på 

olika nivåer och läser i sin egen takt. Är eleven i början av sin läsning läser de A- sidan, 

medan de som är duktiga läsare läser både A- och B- sidan de får även andra böcker och 

extra uppgifter för att gå vidare i sin läsning men de är fortfarande med i den ordinarie 

undervisningen. För att stimulera eleverna försöker hon att hitta material som passar deras 

intressen för att de ska bli motiverade. Hon försöker utmana och sporra eleverna, men det 
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är inte alltid lätt, eleverna tycker att det är bekvämt att kunna och slippa anstränga sig. 

Emellanåt använder hon sig av en gemensam text i klassen för att kunna samtal och 

diskutera om texten.   

 De som kan läsa får den svårare texten i läseboken och även välja hur många sidor de 

vill ha i läsläxa. De får också småböcker och andra uppgifter upptill för att gå vidare i sin 

läsning. Texterna med uppgifter upptill har de varje vecka i läxa. Lotta går sedan 

tillsammans igenom läxan med eleven i skolan för att se vad eleven befinner sig och vilka 

uppgifter som är lagom till nästa gång. Hon försöker motivera eleverna att prova på en 

annan sorts läsning än läseboken: böcker som är roliga och fångar deras intresse, kanske 

något från deras fritid. Hon försöker hitta glädjen hos eleverna så att de kan utveckla sin 

skrivning och läsning genom att utmana dem med andra uppgifter. En fördel med dessa 

elever är att de kan inspirera och sporra de andra eleverna, genom att de gör andra saker. 

 Det är inte alltid självklart att de elever som kan läsa alltid har lätt för skrivningen. Lotta 

menar att det är svårt motoriskt att skriva. När eleverna skriver ska de tänka ordet, hålla 

pennan, skriva och forma bokstaven. I läsningen finns boken och bokstäverna framför dig 

och då behöver eleven ”bara” läsa. Hon menar att det är fler moment att skriva sig till 

läsning.  

 Under åren Lotta har arbetat på skolan tycker hon att det är fler och fler elever som kan 

läsa och skriva när de börjar i skolan. Hon tror att det är omgivningen omkring oss som gör 

eleverna medvetna och det väcker intresset för läsning och skrivning. Förskoleklassen är 

också en bidragande orsak som stimulerar eleverna. Hon säger att elever som har ett 

försprång i läsningen inte alltid behåller det och det beror mycket på intresset och viljan 

hos eleven.  Bara för att eleven har lätt för att läsa är det inte säkert att de är intresserade av 

det.  

 

7.4 Siv 

Siv har traditionell bokstavsinlärning och väver gärna in lek, sång och dramatik, där alla är 

med oavsett var de befinner sig. Alla skriver bokstäverna men mängden bokstäver kan 

variera beroende på hur skrivkunniga de är. Hon försöker hitta lagom med uppgifter så att 

eleverna hela tiden stimuleras och utvecklas. Siv använder flera metoder, hon anser att det 

inte går att använda sig av en metod för det passar inte alla. Eleverna har en sedvanlig 

läsebok från ettan upp till femman som det är två svårighetsgrader i, där läser de i 
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individuell takt. Upptill dessa har eleverna andra böcker. Eleverna har i regel två läsläxor i 

veckan, en i den gemensamma läseboken den andra i småböcker som är individuell. Siv 

tycker att det är lätt att hitta anpassade böcker till elevernas läsnivå, det finns ett stort 

utbud. Hon tycker att lärandet ska vara intressant och lustfyllt och vill hela tiden 

uppmuntra och stimulera eleverna till att läsa och skriva om saker de tycker är roliga.  

 På grund av att eleverna går i förskoleklass är eleverna mer läskunniga idag när de 

börjar första klass. Detta har medfört att Siv förändrat sin undervisning något. Till exempel 

att gruppera eleverna i läsnivåer. Då kan Siv jobba med bokstavsinlärning i den gruppen 

som behöver det, medan de andra gör annat som stimulerar dem.  

 Det gäller att hitta material till elever som kan läsa och hon tycker inte att det är några 

svårigheter eftersom det finns mycket bra barnlitteratur i olika nivåer. Det är viktigt att 

litteraturen stimulerar eleverna och att de tycker att det är kul. Elever som läser bra 

uppmuntras att läsa för andra exempelvis för barn i förskoleklassen. Hon inspirerar 

eleverna till att skriva berättelser med hjälp av bilder, de får skriva sagor och berättelser 

som de kan läsa upp och dramatisera för varandra. Hon tycker att eleverna hela tiden ska 

känna glädje av att de kan läsa och skriva  

 De elever som kan läsa behåller oftast sitt försprång genom att de läser annan typ av 

litteratur och skriver med ett annat flyt på grund av att de är mer intresserade och tycker att 

det är kul från början. Siv menar att de elever som har kommit längre i sin läsutveckling 

fortsätter att ha ett försprång. 

 

7.5 Maria 

Maria använder sig av ljudmetoden och under en kort period i början av terminen LTG-

metoden. Hon försöker anpassa sin undervisning efter eleverna. Till exempel de som inte 

kan läsa får börja med att lära sig en ordbild medan andra läser texter i olika 

svårighetsgrader. Alla i gruppen börjar med gemensam genomgång av bokstäverna, 

parallellt jobbar eleverna enskilt utifrån sin nivå. För henne är det vikigt att eleverna är 

med och bestämmer, och att man utgår från förhållanden och texter som eleverna är 

bekanta med för att de ska bli motiverade.  

 Maria använder sig inte av en gemensam läsebok i klassen utan har ett läsmaterial som 

är indelat i många olika nivåer, Stjärnsvenska. Eleverna får välja vilken nivå och bok de 

vill läsa i, de går sedan över till valfria kapitelböcker. De elever som läser bra kan ha 
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kapitelböcker som läsmaterial redan från början. Elever kan låna böcker på bokbussen och 

använda sig av dem till sin läsläxa. Eleverna har läsläxa med frågor till en gång i veckan i 

sin individuella bok. Maria tycker att det är viktigt att de får välja material själva för att det 

ska vara stimulerande och roligt att läsa. Hon ser bara möjligheter och inga svårigheter att 

stimulera eleverna så att de utvecklas från sin nivå. Maria anser att självklart måste 

eleverna upp och utvecklas därifrån de är. Maria tycker att skrivningen är lika viktig som 

läsningen, och det är viktigt att eleverna får personlig respons på allt som de skriver. Hon 

följer varje elevs läs- och skrivutveckling och anpassar uppgifter och material utefter deras 

nivå. Maria säger sig inte göra någon skillnad beroende på om eleven kan läsa eller inte, 

eftersom hon utgår från varje enskild elev. 

 Maria anser att det är fler idag som kan läsa och skriva när de kommer till första klass. 

En del behåller sitt försprång men det finns även de som kommer ikapp på grund av att de 

utvecklas snabbt, detta är, menar Maria, en mognadsfråga. 

 

7.6 Ella 

Ella har traditionell bokstavsinlärning och använder sig av ljud- och helordsmetoden. Hon 

använder sig av ett läsmaterial, Ola och Elsa och Leo som är uppbyggt i tre olika 

svårighetsnivåer dessa böcker har eleverna i läsläxa. Handlingen i böckerna är samma fast 

mängden text varierar. Eleverna får känna efter och välja bok efter sin nivå. Känner eleven 

att boken är för lätt eller för svår kan de byta när de vill och ändå hänga med i handlingen. 

De har en arbetsbok som är kopplad till läseboken som eleverna arbetar med i skolan. 

Bokstäverna är i en viss ordning och alla måste gå igenom alla bokstäver. Fast 

arbetsmaterialet är likadant tycker Ella att det ändå går att individualisera och eleven kan 

jobba efter sin egen takt och förmåga. Det blir snabbt små texter av bokstäverna och Ella 

tycker att det finns fina bilder som ger ledtrådar om vad texten handlar. Men eleven ser 

inte på bilden vad det står i texten, läser man texten kan man däremot hitta sakerna i 

bilden. Ella tycker att detta material är det bästa hon har hittat. Hon använder inte 

skrivandet som metod för att eleverna ska lära sig läsa utan skrivandet går hand i hand med 

läsandet.  

 Ella vill och tycker att det är viktigt att alla elever skriver alla bokstäver så att de lär sig 

hur man skriver för att sedan kunna gå över till skrivstil. Kan de redan skriva behöver de 

inte göra alla moment i skrivövningen. Men hon säger om eleven kan läsa och skriva så 
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arbetar de på snabbt, och blir därför klara fort med sina uppgifter. Innan Ella plockar in 

andra uppgifter vill hon att eleven skall ha gjort minst hälften eller mer utav alla bokstäver 

i sin arbetsbok. För elever som kan och tycker att detta är tråkigt förklarar hon med: ”Du 

jobbar så bra undan du kommer snart att få mera att bita i.” Sedan får de annat extra 

material att arbeta med och det kan till exempel vara alfabets övningar, rimord och 

brickspel som Lycko, de skriver också egna små berättelser. För de elever som läser bra 

finns det möjlighet att hjälpa kamrater, det kan vara att lyssna när någon annan läser eller 

att förklara någon text uppgift. Om eleven skriver egna berättelser kan de få läsa upp dem 

för klassen. Ella anser inte alltid att de elever som kan läsa och skriva när de börjar i första 

klass behåller sitt försprång. Ibland finns det en risk att dessa elever slappnar av för att det 

är bekvämt att kunna och inte behöva anstränga sig.  

 Förr i tiden var det sällsynt att någon elev kunde läsa när de började i skolan. Ella tycker 

att det är stor skillnad idag och hon tycker att det blir fler och fler för varje år. Hon tror det 

beror på att de har ljudning och bokstavsprat i förskoleklassen. 

 

7.7 Sandra 

Sandra har inte traditionell bokstavsinlärning hon säger att det inte är rättvist mot elever att 

behöva öva och traggla bokstäver om man redan kan läsa och skriva. Sandra utgår från ett 

organiserat läs- och skrivprogram, Kiwimetoden och delar in eleverna i nivågrupper. 

Sandra tror på att ge eleven så många strategier som möjligt att ha i ryggsäcken. Tanken är 

att hela tiden försöka få eleverna att kunna läsa och skriva självständigt, att de blir litterära 

individer som tycker om att läsa och skriva. Hon gör allt utifrån elevernas egen nivå.  

 I läsinlärningen använder Sandra sig av småböcker och delar in klassens elever i fyra till 

fem nivågrupper. Varje grupp har hon tre gånger i veckan. Eleverna lästränar i skolan och 

först då de kan läsa texten väl tar de hem boken och läser upp för föräldrarna. Sandra anser 

att hennes uppgift är att se till att varje elev i gruppen kan läsa hela boken utan att 

misslyckas. Misslyckas eleven så är det inte deras fel utan hennes, hon har inte stöttat dem 

tillräckligt eller så har hon valt en för svår bok. Sandra ger inte eleverna vanlig läsläxa hon 

säger att:  

Jag försöker komma bort från det där att de ska få en läsläxa som de ska 

träna på hemma och sedan läsa upp den för mig, utan, på något sätt då 

så flyttas ansvaret över till föräldrarna, de är inte utbildade lärare. 

Därför tycker jag att det är bättre att jag tar läsningen här i klassen och 
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så får de bara visa hur duktiga de är hemma, också slipper föräldrarna 

den konflikten också. 

 

 Det är mycket prat i läsgruppen, de diskuterar och drar slutsatser. Fokus läggs på 

förståelsen av innehållet i texten. Sandra tycker det är viktigt att böckerna man använder 

sig av är roliga och har en knorr. Syftet med att läsa ska vara att ha roligt och få 

information.    

 Sandra anser att man inte separerar läsning från skrivning utan allt vävs samman. Hon 

har gemensam skrivning där hon ger eleverna olika strategier för att de ska kunna bli 

självständiga skrivare. Texterna som eleverna skriver använder hon som underlag för att se 

vad hon behöver ta upp i klassen. Ibland kan det vara några få elever som behöver jobba 

med något speciellt.  

 Skrivandet använder Sandra sig av varje dag och det är viktigt att det finns en mening 

med skrivandet. Hon vill få fram glädje och sporra eleverna för att få ett kreativt skrivande. 

Det gör hon genom att skapa spänning, på det viset blir det inte tråkigt. En del av det som 

eleverna skriver publiceras på datorn och sätts upp på väggen.  

 Sandra säger att de elever som kan läsa och skriva behöver ibland träna på annat. Ofta 

handlar det om att de kan läsa men har inte så bra förståelse i det de läser. Hennes 

undervisning bygger på att eleverna är på olika nivåer, därför är det bara att möta dem där 

de är. De elever som kan läsa har många möjligheter att jobba med svårare saker tidigare. 

Som till exempel innehållsförteckning, tankekartor, söka fakta och jobba med olika 

projekt. Sandra anser att de elever som har ett försprång i läs- och skrivinlärningen när de 

börjar i första klass behåller sitt försprång. Hon påpekar att det är av betydelse hur läraren 

lägger upp undervisningen för att detta försprång ska fortsätta framöver. Sandra ser sig 

själv som en inspiratör och ska inspirera eleverna till livslångt lärande. 

 Sandra har inte så mycket att jämföra med, om det är fler i dag som kan läsa och skriva 

när de börjar i första klass än vad det var för ca10 år sedan. Förskoleklassen använder ofta 

ett program som stimulerar läsandet, bokstäver och skrivandet, hon är därför förvånad att 

det inte är fler som vet bokstävernas funktion när de börjar i första klass. Sandra tror att de 

elever som kan läsa har knäckt koden på egen hand men även genom stimulans av 

föräldrar och förskoleklass.  
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8 Analys och diskussion 
 
Under denna rubrik kommer vi att analysera och diskutera resultaten av intervjuerna. Vi 

varvar med egna kommentarer och åsikter reflekterande mot litteraturstudierna.  

 

8.1 Bokstavsinlärning  

Annica, Lotta, Siv och Ella arbetar med bokstavsinlärning med alla elever eftersom de 

tycker det är viktigt att gå igenom bokstäverna, både hur de ser ut och hur de låter. De 

anser att det är av betydelse för eleverna att lära sig skriva bokstäverna rätt. Ella menar att 

eleverna måste lära sig skriva på rätt sätt för att kunna gå vidare till skrivstil.  

 Vi hittar inget underlag i styrdokumenten för deras resonemang att alla elever ska vara 

med under bokstavsinlärningen och lära sig skriva rätt. I svenskämnet under mål att sträva 

mot står det: ... att eleven utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand (Läroplanen 

2006). Det betyder att eleverna inte behöver lära sig att skriva på ett visst sätt. Utan var och 

en utvecklar sin egen teknik för att skriva.  

 Under vår VFU har vi reflekterat över hur vanligt det är att elever trots tragglande av 

bokstäver ändå skriver på sitt eget vis. Trots ihärdigt arbetande och upprepande får ändå 

var och en sin egen handstil och sätt att skriva på. Vi tycker att pedagogerna bör vägleda 

eleverna mer individuellt för att se vad just den eleven behöver arbeta med. För de elever 

som redan kan skriva bokstäverna kan resultatet av deras skrivarbete lätt bli slarvligare för 

att de tycker att det är tråkigt, än om de hade fått material anpassat efter deras nivå. Här 

blir bokstavsinlärningen en isolerad färdighet. Liberg (2006) menar att man måste se 

skrivandet tillsammans med läsandet som en helhet. När eleverna är färdiga med sin 

bokstav får de extra uppgifter i form av stenciler. Dessa stenciler som bara blir ett 

ifyllnadsmaterial skulle kunna plockas bort om läraren hade anpassat undervisningen och 

materialet till den enskilda eleven.  

 De fyra pedagogerna som nämnts ovan har en variation av övningar i 

bokstavsinlärningen. Framförallt Annica och Siv poängterar vikten av att det ska vara ett 

lustfyllt lärande och de blandar in lek, drama och sång i sin undervisning. Läroplanen 

belyser vikten av att: leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper, 

(Läroplanen 2006). Vi tycker att det är viktigt att läraren använder sig av det estetiska, 
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drama, sång och bild med mera. Barnet befäster kunskapen bättre genom en mångsidig 

inlärning (Liberg 2006). Vygotskij (1995) menar att barnets kreativitet och fantasi 

utvecklas genom rikare verklighet och verkligheten utvecklas genom rikare fantasi. Genom 

de estetiska ämnena lär sig eleverna genom alla sinnena, de får tillgång till fler sätt och 

rikare upplevelse som stärker inlärnings möjligheter för fler elever.  

 Vi tycker att det estetiska inslagen är ett bra sätt att arbeta på, viktigt här är att läraren 

synliggör sammankopplingen mellan det teoretiska med det praktiska för att eleverna ska 

få möjlighet att reflektera över vad de lär sig. Man ska inte bara leka för lekandets skull 

utan det ska också finnas en pedagogisk tanke bakom varför man leker. 

 Maria har gemensam bokstavsinlärning, inte med alla bokstäver om det inte finns behov 

av det i klassen. Hon arbetar laborativt med bokstäverna, eleverna klipper bokstäver ur 

tidningar och klistrar in dem i sin skrivbok. Hon bygger upp undervisningen genom 

elevernas textmaterial, meningar som de sedan plockar isär och arbetar laborativt med. 

Marias sätt att bygga upp undervisningen har stöd i Vygotskijs (1995) resonemang om att 

det är viktigt att utgå från elevernas erfarenheter och välja texterna som betyder något för 

eleven. Även Leimar (1974) poängterar hur viktigt det är att använda elevernas egna texter 

för att öka deras förståelse och få dem motiverade. Ett barn kan läsa det svåra ordet 

astronaut eftersom det är ett bekant ord i sammanhanget, men kan ha svårt att läsa ordet 

väv som är ett obekant ord och inte ingår i elevens ordförråd.    

  Sandra delar in eleverna i nivågrupper och anpassar bokstavsinlärningen efter varje 

enskild elev. De elever som behöver bokstavsinlärning ska naturligtvis få det medan de 

som redan kan behöver andra uppgifter och material. Sandra har bara bokstavsinlärning 

med de elever som inte kan bokstäverna och de andra eleverna har andra uppgifter. 

Bokstavsinlärningen består inte av ett tragglande utav bokstäver utan hon jobbar med ett 

aktivt skrivande och där kommer bokstäverna naturligt in. Sandras målsättning är att ge 

eleverna så många olika strategier som möjligt att ha med sig i sin ryggsäck, för att bli 

självständiga läsare och skrivare. 

 Detta tycker vi borde vara det sätt som läraren ska arbeta efter för att möta och utgå från 

varje elevs nivå. Kiwimetoden, som Sandra arbetar efter, skapar enligt Körling (2006) 

förutsättningar för alla elever att delta i undervisningen på sina egna villkor. Detta speglar  
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Läroplanens mål för en likvärdig utbildning att: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. /…/ Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Läroplanen 2006). 

 

8.2 Läsinlärning 

Annica använder sig av en traditionell läsebok i sin undervisning. Läseboken som Annica 

använder sig av består av två svårighetsgrader. Texten handlar om samma sak, typsnittet är 

mindre och mängden text är mer i den svårare delen. Hon låter eleverna välja vilken text de 

vill arbeta med, här anser hon att individualisering sker. Annica väljer att alla elever ska 

arbeta tillsammans med texten vid samma tillfälle, hon ser inte någon möjlighet att 

eleverna kan ha olika texter eftersom de ska arbeta med texten gemensamt. Rent praktiskt 

och tidsmässigt fungerar det inte i klassen att låta eleverna jobba med olika textmaterial.  

 Vår uppfattning om att läraren ger samma läsebok till alla elever är att man stoppar 

individuell läsutveckling, eftersom som materialet endast passar ett fåtal elever. 

Läseböckerna har emellertid andra fördelar, texterna i böckerna kan de arbeta tillsammans 

med i klassen genom diskussioner, skriva texter och arbeta språkutvecklande. 

 De elever som kan läsa får en annan bok upptill den gemensamma läseboken. Denna 

bok fungerar som tyst läsning för eleven och används inte som något gemensamt 

arbetsmaterial. Många forskare bland dem Liberg (2006) och Kress (1997) belyser vikten 

av rika språkrum och språktillfällen för att eleven ska utveckla ett språkligt medvetande. Vi 

tycker det är synd att eleverna inte har tystläsningsboken som sin läsebok. Risken finns att 

man tar bort lusten och glädjen i att läsa när eleverna mer eller mindre är påtvingade en 

viss sorts bok, som ibland inte fångar elevens intresse.  

 Lotta börjar läsinlärningen med Kiwiböckerna för att eleverna ska få samma grund. Hon 

tycker att böckerna är lätta i början där eleverna lär sig känna igen ord och ljud. Genom 

storboken samtalar de om bilderna sedan läser de boken tillsammans. Kiwiböckerna startar 

hon gemensamt med för att alla elever kan vara med vare sig de kan läsa eller inte. Lotta 

övergår ganska snart till en gemensam traditionell läsebok där individualiseringen är att 

eleverna får välja mellan två nivåer och läsa i sin egen takt.  

 Lotta använder materialet för att det är en bra gemensam start. Hon använder samtalet 

för att arbeta med böckerna men hon individualiserar inte läsningen i nivågrupper som 
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materialet delvis är tänkt till (Körling 2006). Sen byter Lotta läsematerial men 

individualiserar läsmaterialet dock bara i två nivåer.  

 Siv och Ellas elever har läseböcker som är nivåindelade. Texterna handlar om samma 

sak men svårighetsgraden varierar. Sivs elever har även småböcker upptill den ordinarie 

läseboken där får eleverna välja fritt. Det är denna individualisering som görs. Resultatet 

blir att Siv och Ella arbetar efter samma metod som Lotta.  

 Marias läsmaterial, Stjärnsvenska är korta berättelser som är indelade i många nivåer. 

Dessa böcker är barns egna texter omskrivna och illustrerade av vuxna. Hon utgår ifrån 

elevernas nivå och hjälper dem att hitta anpassade böcker. Marias sätt att arbeta gör att hon 

utgår helt från den individuella eleven. Maria lyssnar på eleverna enskilt när de läser texten 

de samtalar om innehållet och går igenom arbetsuppgifterna. Genom detta arbetssätt bildar 

hon sig en uppfattning om var eleven befinner sig i sin läsutveckling. 

  Det vi tycker att Maria missar med detta sätt är det gemensamma samtalet och 

diskussioner i klassen. Hennes arbetssätt skiljer sig jämförelsevis mot de andra lärarna 

eftersom hon helt utgår ifrån elevens individuella läsnivå.   

 Sandras läsmaterial är kiwiböckerna, eleverna är indelade i läsgrupper med olika nivåer. 

I de olika grupperna diskuterar de och drar slutsatser ur innehållet i boken, fokus ligger på 

att eleverna alltid ska förstå innehållet. Om eleven inte förstår innehållet blir läsandet 

mekaniskt, de rabblar bara text. Läsningen får ingen mening utan resultatet blir att eleverna 

läser för läsandets skull, inte för att lära sig något ur texten. Sandra anser om läsandet ska 

vara inspirerande är det viktigt att böckerna är roliga och har en knorr.  

 Detta tycker vi är en bra motivering, det kan vara enformigt att ha samma läsebok under 

ett helt läsår. Om eleven inte tycker om boken så kan inspirationen och glädjen försvinna 

för fortsatt läsande. Aktuell forskning trycker på att lärandet ska vara relaterat till elevernas 

vardag, för att det ska vara meningsskapande.  

 Sandras läsgrupper påminner om Libergs (2006) beskrivning av rika språkrum, där 

eleverna dras in i sammanhang som är betydelsefulla, roliga, intresseväckande, spännande 

och allvarliga ämnen. Tänk er själva att komma till skolan en morgon och dras in i en 

spännande upplevelse. Fotspår genom fönstret som leder till en koffert med ett meddelande 

från en utomjording. Gruppen diskuterar, läser och skriver texter och skickar brev och e-

post där de förklarar olika saker om vår planet. Läraren har här möjlighet att ta upp olika 

ämnen som berör eleverna, och sakta men säkert ökas svårighetsgraden. I denna spänning 
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och utmaning uppstår ett lärande. Vygotskij talar om skillnaden i ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv om det man just nu kan och det man ska lära sig är 

grunden för lärande. Denna skillnad är zonen för proximal utveckling. Genom att tänka 

och tycka olika blir det skillnader, och då uppstår lärande.  

 

8.3 Skrivinlärning 

I forskningen om läs- och skrivundervisning har man ända fram till 1990-talet fokuserat på 

endast läsning. Detta har inneburit att skrivandet inte setts som en metod för läsinlärning 

utan mer eller mindre bara betraktats som ett komplement till läsningen. De intervjuade 

lärarna anser att skrivningen går hand i hand med läsningen. De tycker att skrivandet vävs 

in i allt skolarbete. Eleverna har skrivuppgifter som antingen är kopplade till läsläxan eller 

till en arbetsbok som de gör i skolan. Många barn börjar naturligt skriva krumelurer och 

bokstäver innan de börjar läsa därför borde lärarna ta tillvara på tillfällena att utveckla 

läsandet genom skrivandet. Liberg (2006) sammanfattar forskningen inom läs- och 

skrivutvecklingen och beskriver preskrivandet i sin bok som ett mycket viktigt första steg 

in i läsandets och skrivandets konst. Eleven vet alltid vad de har skrivit, texten är relaterad 

till en situation som är bekant för eleven.   

Genom intervjusvaren ser vi samma mönster att fokus ligger på läsningen medan 

skrivandet vävs in i allt arbete. Lärarna ser inte skrivandet som en metod för eleverna att 

lära sig läsa.   

 Skolan har en stark tradition som är svår att bryta när det gäller läs- och skrivinlärning. 

Det tar tid och är svårt att få in nytänkande och andra metoder in i skolans verksamhet. 

Läroplanen är inte tillräckligt detaljrik, utan blir fri för den enskilde läraren att tolka. 

Lärarna kan därför lägga upp undervisningen hur de vill bara eleverna når målen i 

kursplanen. Det är viktigt att lärare tar till sig nya forskningsrön för att få bredare insikt i 

läs- och skrivinlärningen. Tänker man att skrivandet är en metod för att lära sig läsa har 

eleven fler inkörsportar till läsandet. Sandra säger att det är hennes uppgift som lärare att 

ge eleverna många strategier.  

Vi har uppmärksammat elever som kan skriva ordet sol genom att ljuda ut det bekanta 

ordet. Ber man dem däremot läsa ordet sol i en bok kan de inte det, svårigheten för eleven 

ligger i att ljuda ut ordet samtidigt som de ska hålla ihop ordet så att de förstår vad de läser.  
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 Med det konkreta skrivandet tydliggör man skriftspråkets båda sidor som dess form och 

funktion, bättre än i läsandet enligt Dahlgren (2006). Det är svårt att demonstrera hur 

läsning egentligen går till. Att lyssna, läsa och titta på bilder är mer en abstrakt verksamhet 

och är svår att synliggöra. Det är enklare att demonstrera skrivning eftersom det är en 

synlig konkret verksamhet som att tala, skriva och rita.  

 Lotta nämner att en del elever kan ha svårigheter med att skriva, det är motoriskt 

jobbigare för dem med skrivningen än med läsningen. För elever som har svårt att läsa blir 

det fler moment om man blandar in skrivningen som en metod. Lotta tycker det blir fler 

moment för eleven att hålla isär när de ska skriva, som att tänka ordet, hålla pennan, forma 

och skriva bokstaven. I läsningen finns den färdigtryckta texten och då är det bara att läsa. 

Lottas åsikt stämmer inte överens med forskningen som Liberg et al (2006) lyfter fram, de 

anser inte att det är fler och svårare moment att skriva sig till läsning än att läsa sig till 

läsning. I boken Barn upptäcker skriftspråket skriver Dahlgren (2006) att den motoriska 

träningen inte direkt påverkar skriftspråksinlärningen. Skrivning och läsning består i 

huvudsak av språkliga och intellektuella aktiviteter, endast en mindre del är av motorisk 

art. Dahlgren (2006) säger att formandet av bokstäver underlättas av en god motorik men 

påverkar bara en liten del av skrivandet.  

 Om en elev har stora svårigheter med motoriken anser vi att läraren måste hitta andra 

metoder till eleven, som att låta dem skriva på datorn och se det som ett verktyg. Det är 

viktigt att man inte ser motoriken som ett hinder för elevens skrivande. Ett sätt är att 

använda datorn som hjälpmedel i början och låta handskrivningen komma efter hand. 

Trageton (2005) säger att skrivning är lättare än läsning och använder skrivandet som en 

metod för att eleverna ska lära sig läsa. Eleverna använder sig av datorn istället för pennan 

i skrivandet. Liberg et al (2006) är av samma åsikt som Trageton (2005) att skrivandet ses 

som en metod till att lära sig läsa, fast ser datorn som ett av flera verktyg.  

 Vi tycker att det är viktigt att hitta lusten för eleven så att de kommer igång och får ett 

tillfredställande och kreativt skrivande, än att de inte skriver alls. Detta bygger upp 

självförtroendet hos eleven, att de duger och kan, även om de inte har en bra handstil. Vi 

anser att ett bra självförtroende hos eleven är grunden till ett rikt lärande. 

 Sandra säger sig använda skrivandet som ett medel för att eleverna ska lära sig läsa. 

Eleverna har gemensam skrivning varje morgon där de skapar en text tillsammans. 

Därefter skriver eleverna självständigt i en egen bok och utgår från sina egna upplevelser 
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och kultur. I skrivningen har alla elever individuella mål som Sandra anpassar när hon går 

igenom elevernas skrivböcker. Här ser hon vad eleven behöver träna på för att utöka sin 

kunskap. Genom skrivningen skapar eleverna egna texter som de arbetar med och delger 

varandra. Det är inte bara läraren som blir mottagare av deras texter utan även 

klasskompisar.  Liberg (2006:158) skriver att mottagarens betydelse inte nog kan betonas 

”Utan dem, inget skrivande, kan man påstå utan att ta till i överkant”.  Det är viktigt att 

eleverna har engagerade och roliga skrivsituationer och kan skriva till olika mottagare 

(Björk & Liberg 1996). Björk skriver även det att eleverna ska få respons på sina texter. 

Eleverna förstår då det viktigaste budskapet med att skriva, att en annan person kan läsa 

och ta del av det eleven skriver. 

 

8.4 Individualisering  

Vi kan se ett mönster mellan hur läraren lägger upp undervisningen och om lärarna tycker 

att eleverna behåller sitt försprång i läs- och skrivutvecklingen. Några av lärarna anser att 

skillnaden suddas ut i takt med att eleven blir äldre. Lärarna säger att de andra eleverna 

kommer ikapp och det kan bero på olika faktorer. Lärarna anser att en del elever som har 

lätt för sig tycker att det är bekvämt att kunna läsa och göra uppgifter de anstränger sig 

inte. De lutar sig tillbaka och tror att allting är lätt. Medan de som inte kan läsa, suger i sig 

och plötsligt har de gått om för att de har lyssnat och tänkt. Hos många elever som inte kan 

läsa och skriva när de kommer till skolan väcks intresset snabbt för att de stimuleras utifrån 

den nivå där de är.  

 Vår undersökning visar att lärarna lägger upp undervisningen utefter de elever som inte 

kan läsa. Det blir att läraren möter de eleverna på rätt nivå, de börjar med 

bokstavsinlärning och fortsätter framåt. Detta gör att dessa barn stimuleras och får upp ett 

intresse för läsningen, medan de elever som redan kan läsa, inte får tillräcklig stimulans 

utifrån sin egen nivå. Får eleverna däremot nivå anpassat material och undervisning blir de 

motiverade, utmanade och behåller därför lättare sitt intresse. De lärare som inte tycker att 

eleverna behåller sitt försprång individualiserar inte undervisningen lika mycket, detta kan 

vara en orsak till varför de inte behåller sitt försprång. 

 De lärare som utgår från elevens individuella nivå anser att eleverna behåller sitt 

försprång, lärarna ser inga hinder eller svårigheter för elever att behålla det. För lärarna 

känns det helt naturligt eftersom de anpassar materialet och undervisningen för eleverna. 
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Eftersom eleverna har ett försprång och undervisningen anpassas efter dem så fortsätter de 

att behålla det. Detta gör att de hela tiden går framåt i sin utveckling. Enligt Vygotskij 

(1999) ska undervisningen inte vara orienterad mot det som eleven redan kan lösa utan 

vägledning och hjälp, utan blicka framåt i barnets utveckling. 

När vi frågade lärarna under intervjuerna vad de specifikt gör för de elever som kan läsa 

och skriva kom de oavbrutet in på de elever som har svårt för att lära sig läsa och skriva. 

Trots att vi flera gånger frågade lärarna hur de arbetar med elever som kan läsa och skriva. 

Detta medförde att vi inte fick fram tillräckligt med underlag för att specifikt visa hur 

lärarna lägger upp undervisningen för elever som kan läsa och skriva. För att hjälpa elever 

i svårigheter har lärarna oftast många olika strategier och metoder. Många lärare använder 

sig av specialpedagogen som stöd och hjälp för att finna lösningar till de elever som har det 

svårt. Medan lärarna oftast inte har några uttänkta strategier för de elever som kan läsa, de 

tar heller ingen hjälp från specialpedagogen vid dessa tillfällen. Det lärarna gör är att ge 

eleverna extra uppgifter i form av fyllnadsuppgifter ett material som innebär att de inte går 

framåt i sin läs- och skrivutveckling. 

 Lärarna anser att de individualiserar undervisningen för dem som kan läsa när eleven får 

välja svårighetsgrad i läseboken och hur många sidor de vill läsa. Man kan då fråga sig om 

dessa läseböcker täcker spannet som finns i en klass. För de elever som har det besvärligt 

blir boken för svår och för de som är väldigt goda läsare blir boken för lätt. Detta gör att 

undervisningen bara utgår från en liten del av klassen. Frost (2007:27) noterar: 

 

När alla i klassen har samma läsebok kommer den att styra 

progressionen och de olika övningarna, vilket gör att det stora behovet 

av nyanserad och differentierad erfarenhetsbildning inte kommer att 

tillgodoses. För de svagaste eleverna är en sådan bok alltför svår, och 

den metodik som används har inte gett utrymme åt de nyanseringar som 

krävs för att dessa elever ska kunna skaffa sig relevanta erfarenheter. 

För de duktiga eleverna har den gemensamma läseboken i sin tur inte 

utgjort en tillräckligt stor utmaning, och möjligheterna till träning har 

inte stått i proportion till de här elevernas utvecklingspotential.  
 

 Lärarna väljer ofta en traditionell läsebok för att det är en metod som de är bekanta med 

och gör det lätt för läraren att genomföra en gemensam undervisning. Denna strategi är ett 

hinder för differentierad undervisning. Ofta väljer de ett material som de är inarbetade på, 

eftersom det utgör en trygghet. Nyare metoder till exempel Kiwimetoden får lärarna ingen 
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utbildning eller tid till att sätta sig in i hur de fungerar och har därför svårt att tillämpa 

materialet som det är tänkt. De plockar lite här och lite där från olika metoder och får ingen 

helhet eller röd tråd i sin undervisning. Därför är det viktigt att lärarna får utbildning, tar 

till sig aktuell forskning och att de är intresserade. 

8.5 Samhälle och Skola i utveckling 

Lärarna reflekterar över att det är fler barn idag som kan läsa när de börjar i första klass. 

Lärare som har många års erfarenhet inom skolan ser en markant skillnad. Förr var det mer 

ovanligt att en elev kunde läsa vid skolstarten. Lärarna tror att många faktorer runt 

omkring barnen bidrar till en ökad språklig medvetenhet.  Sedan förskoleklassen kom in i 

skolan där de arbetar aktivt med språket så genererar det att fler och fler lär sig läsa och 

skriva tidigare. Hela samhällets struktur bidrar och stimulerar till att barn blir mer 

medvetna. Vi har fått fler TV kanaler och datorer med Internet och spel, vi lever i ett 

upplysnings samhälle. Nu har eleverna hela världen framför sig och är mer upplysta än vad 

de var förr. 

Föräldrar och äldre syskon stimulerar också eleverna till en tidigare läs- och skriv 

inlärning. Vuxna är idag mer informerade och medvetna om språkets betydelse. Förr var 

det skolan som skulle sköta inlärningen medan det nu är det fler parter som är involverade.  

 Vi har samma uppfattning som lärarna att det är många bidragande faktorer till att fler 

barn kan läsa och skriva när de börjar i första klass. Skolans undervisning måste följa med 

i samhällets takt. Skolan och lärarnas undervisning kan inte utformas som förr utan måste 

anpassas till dagens elever. Grundsynen inom skolan har ändrats, där läraren var 

kunskapskällan och eleverna var noviser. Nu ser man barnet som kompetent och samspelet 

mellan lärare och elev ger utveckling och kunskap. På grund av att fler elever kommer till 

skolan och kan läsa och skriva har lärarna ändrat sin undervisning men inte fullt ut för att 

kunna möta alla elever utefter deras individuella nivå.  
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9 Vår sammanfattning av studien 
 
Barn är inte stöpta i samma form alla är olika och har olika behov. Vi föds och växer upp i 

olika sociala och kulturella miljöer. Vi har olika förutsättningar och behov, det finns en 

enorm spännvidd bland elever i skolan som läraren möts av. En del barn behöver få mycket 

mer än andra för att få lika mycket i slutändan. Därför kan och bör inte undervisningen se 

lika ut för alla.  

  Gällande läs- och skrivundervisning i skolan innebär ofta att lärarna utgår från äldre 

arbetsplaner och tar inte hänsyn till dagens barn som är mycket mer medvetna och 

upplysta. Lärarna borde utgå mer från barnens behov och erfarenheter när man arbetar med 

läs- och skrivundervisningen. Det borde vara elevens utvecklingsnivå som bestämmer hur 

och när läs- och skrivinlärningen ska börja. Läsinlärningen kan lika gärna börja i förskolan 

som i skolan för en elev. En del barn lär sig läsa själva och ingen vet egentligen hur de har 

lärt sig. Barn är mottagliga för olika saker vid olika tidpunkter. Samhället och förskolans 

styrdokument och pedagogik gör att barnen tar till sig det språkliga i tidigare åldrar. I 

förskolan arbetar man med rim, ramsor och språket med avsikt att stärka och öka barnens 

språkmedvetenhet.  

 Lärarna har många strategier och använder sig av metoder som respektive lärare är väl 

förankrad i. Lärarna har en stor lärarkompetens och är väl medvetna om 

individualiseringens betydelse. De upplever inga svårigheter att stimulera och anpassa 

materialet till eleverna. Läs- och skrivinlärning skulle dock kunna individualiseras 

betydligt mer om lärarna frångår gamla traditioner som att alla ska vara delaktiga i 

bokstavsinlärningen. I läsinlärningen blir det lättare en naturlig uppdelning eftersom de 

elever som kan läsa får annan litteratur och därmed stimuleras de utifrån sin läsnivå.  

Lärarna har inte rätt verktyg och metod för att kunna släppa den traditionella läseboken och 

använda sig av annat textmaterial. 

 Leimar utvecklade redan på 70-talet en metod och såg läs- och skrivinlärningen i ett 

annat perspektiv. Hennes teori belyser hur viktigt det sociala samspelet är för att utveckla 

språkligt medvetande. I nyare forskning om läs- och skrivinlärning tar så gott som alla 

forskare upp betydelsen av samtal och diskussioner i grupp för att skapa intresse och 

motivation, ta tillvara på tillfällen som ger inspiration för ett rikt språkligt lärande. Så 

belyser Björk & Liberg (1996) den sociala interaktionens betydelse för elevens 
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språkutveckling. Trots att dessa teorier har funnits under flera decennier och skrivs fram i 

senaste läroplanen är det trögt att de får genomslagskraft i skolan. Skolkultur är svår att 

bryta.  

 Med många elever i klasserna och dåligt med resurser blir det lätt att lärarna fokuserar 

på elever som är i svårigheter. Detta för att eleverna inte ska halka efter och inte klara 

målen. De som har ett försprång får hänga med i den ordinarie undervisningen som är lika 

för alla och för att få stimulans får de extra uppgifter; det är den individualisering som 

lärarna gör.  

 Genom arbetet har vi bildat oss en uppfattning om hur dessa pedagoger arbetar. Med 

litteraturen som hjälp har vi kunnat analysera lärarnas svar, vad de gör för att 

individualisera undervisningen. Vi har också fått fram olika metoder som lärarna arbetar 

efter. Vi har bildat oss en uppfattning om olika metoder inom läs- och skrivundervisning. 

Det finns många bra metoder att utgå från men det är bara ett fåtal lärare som har anammat 

någon av dessa. De som har en annan metod än traditionell läs- och skrivinlärning har 

oftast tagit del av och lärt sig dem av eget intresse och engagemang.  

 Vi har full förståelse för att skolan är mycket mer än en läroinstitution med många 

faktorer som spelar in i elevernas lärande och i lärarnas sätt att undervisa. Lärarna arbetar 

efter de sätt som de anser är bra och stimulerande för eleverna. Det är inte meningen att 

kritisera lärarnas arbetssätt. Vi vill med detta arbete belysa elevernas individuella 

lärandesituation och vår förhoppning är att lärare reflekterar över sin egen undervisning om 

hur de individualiserar den. Till exempel bokstavsinlärningen, är det relevant att alla elever 

ska vara med i den processen om eleven redan har tillägnat sig den. Ibland behöver man 

sig en tankeställare för att reflektera över vad och varför man lägger upp undervisningen på 

ett speciellt sätt. Arbetet ger en översikt över aktuell forskning inom läs- och 

skrivutveckling som belyser vikten av att lägga upp undervisningen individuellt.  

Forskningen tar även upp nya didaktiska utgångspunkter som är relevanta för läraryrket.  

  Vi hade turen att möta en lärare som arbetar helt efter Kiwimetoden. I denna metod såg 

vi flera faktorer som stämmer med aktuell forskning för att individualisera undervisningen 

mer i skolan. Vår slutsats är om eleverna ska få en tillfredställande läs- och skrivutveckling 

bör lärarna anpassa undervisningen mer individuellt. Examensarbetet och fördjupningen i 

olika metoder gör att vi har fått en mer distinkt uppfattning om hur vi vill lägga upp vår 

läs- och skrivundervisning. 
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Bilagor 

Bilaga 1  Till dig som ska bli intervjuad. 

Bilaga 2  Intervjuguide   

 


