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Abstract 
Arbetets syfte är att göra en jämförande undersökning utifrån likheter och skillnader i 
undervisningsmetoderna för läs- och skrivutveckling mellan lärarstudenter på högskolan i 
Kristianstad och yrkesverksamma lärare ute på fältet. Vi använder oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod, intervjuer, för att undersöka hur pedagoger förhåller och använder sig 
av olika undervisningsmetoder.  
 
Resultatet av vår undersökning visar att de intervjuade pedagogernas undervisningsmetoder 
till stor del påminner om det lärarstudenter på högskolan i Kristianstad fått med sig i 
utbildningen. Genom att intervjua verksamma pedagoger har vi bekräftat att det inte finns en 
metod som passar alla barn, utan att varje pedagog utarbetar sin metod för läs- och 
skrivutveckling utifrån barnets förutsättningar, genom att plocka det bästa ur varje erkänd 
metod. Resultatet visar också att det inte bara är frågan om vilken metod som är bäst lämpad 
för läs- och skrivutveckling, utan också att pedagogens förhållningssätt till undervisningen är 
viktig, liksom miljön runtomkring det lärande barnet. Pedagogen måste visa hänsyn till de 
barn som stöter på svårigheter i sin utveckling. Att barnet får uppleva en positiv närmiljö är av 
stor betydelse. 
 
Ämnesord:      
Läsutveckling, skrivutveckling, kursplan svenska, grundskolans läroplan, 
undervisningsmetoder. 
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FÖRORD 
 

Valet av ämne till examensarbete var svårt, eftersom det finns så mycket att skriva om inom 

ramen för pedagogik och skola. Valet av kollega att skriva med var däremot lättare. Eftersom 

vi i stort sett har följts åt i utbildningen, visste vi varandras starka och svaga sidor. Vårt 

samarbete har fungerat i alla lägen och vi har respekterat varandras tankar och åsikter.  

Vi vill tacka alla de intervjuade lärare som visat intresse och varit till stor hjälp i vårt arbete. 

Det är tack vare Era givande svar på intervjuerna som vårt arbete blivit omfattande och 

utvecklande för oss. Vi vill även tacka vår handledare Eva Borgfeldt för stöd och hjälp på 

vägen. Du har lagt ner åtskilliga timmar för att hjälpa oss på bästa möjliga sätt, och vi kan inte 

annat än säga: TACK! 
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1. INLEDNING 
 

I grundskolans kursplan för svenska står att läsa följande: 

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 
förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 
teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv 
och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 
elevernas språkutveckling (Skolverket 2000, s. 96). 

 

Vi anser att elevernas språkliga färdigheter ligger till grund för deras fortsatta utveckling inom 

skolans övriga ämnen. Pedagogen har en viktig uppgift, att bidra till en positiv och 

meningsfull språkutveckling, där eleverna ges tillfälle att lära och utvecklas genom olika 

uttrycksformer. Detta synsätt förespråkas även av Maj Björk och Caroline Liberg (1996). De 

påpekar att alla barn är olika och att de därför måste erbjudas olika uttrycksmedel för att 

inhämta kunskap. Att erbjudas olika uttrycksmedel är en av de viktigaste förutsättningarna för 

att tillägna sig tal- och skriftspråket.  

 

Att lära barn läsa och skriva kan upplevas som svårt och utmanande för vilken lärare som 

helst. Många kanske upplever det som att kastas mellan hopp och förtvivlan. Som 

nyutexaminerad lärare kan detta vara ett av de svåraste momenten man ställs inför. Vilken 

metod ska man använda? Finns det en metod som passar alla barn? Hur gör man om den 

metod man valt inte fungerar? Vad säger forskningen och vilka metoder används ute på 

skolorna idag? Frågorna är många och vi vill genom att diskutera teori, litteraturfördjupning, 

med praktik, vår undersökning, försöka finna svaren. 

 

Genom hela arbetet kommer vi att använda oss av begreppet utveckling när det handlar om 

barns läs- och skrivinlärning. Observera att detta endast gäller i de delar där vi skriver 

om/eller diskuterar kring begreppet. I teoridelen används till exempel de begrepp som 

respektive forskare eller författare använder sig av. Vår erfarenhet säger oss att inlärning har 

en negativ klang, som om man skulle kunna ”nöta” in kunskap. Att utvecklas låter för oss mer 

positivt och meningsfullt. Med läs- och skrivutvecklingsmetoder menas således de 

tillvägagångssätt som läraren och barnen använder för att barnen ska kunna tillägna sig läs- 

och skriftspråket. 
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1.1 Bakgrund  
 

Vi vill med detta arbete vidare bearbeta och utveckla den kunskap vi fått med oss under vår 

tid på högskolan i Kristianstad. Den teoretiska delen av vårt arbete kommer att beröra de 

metoder för läs- och skrivutveckling som vi mött under utbildningens gång, medan den 

empiriska delen inriktar sig på vad lärare ute på fältet1 praktiserar inom samma område. Vi 

kommer att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, intervjuer, för att ta del av 

verksamma pedagogers tankar, känslor och erfarenheter. 

 

Kurserna som vi grundar vår litteraturdel på är Matematik/Svenska - begreppsutveckling, 10 

poäng, IMSA01 och Språkutveckling - möjligheter och hinder, 10 poäng, SSUA21 (se bilaga 

1 och 2). Dessa kurser finns att studera på Kristianstads högskola. Merparten av litteraturen är 

hämtad från dessa kurser, men i vår historikdel (2.1) kommer vi att gå utanför ramarna och 

söka litteratur på annat håll, på grund av att detta avsnitt inte ingått i kursböckerna. Frank 

Smiths bok Läsning (1985) lästes under vår första termin, Allmänna utbildningsområdet 1-

20p, AAUA01.  

 

1.2 Syfte och mål 
 

Examensarbetets syfte är att göra en jämförande undersökning utifrån likheter och skillnader i 

undervisningsmetoderna för läs- och skrivutveckling mellan lärarstudenter på högskolan i 

Kristianstad och yrkesverksamma lärare ute på fältet. Fokus kommer att läggas på de lärare 

som undervisar i skolans lägre åldrar, då de möter barn som befinner sig mitt i läs- och 

skrivutvecklingsprocessen.  

 

Vårt mål är att ge lärarstudenter fördjupade kunskaper om vilka metoder som finns för barns 

läs- och skrivutveckling samt hur lärare ute på fältet rent praktiskt går tillväga. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Nedan följer den litteratur som vi tycker är väsentlig för vår undersökning om läs- och 

skrivutvecklingsmetoder. Vi kommer att behandla de metoder som vi anser ha fått störst 

utrymme under lärarutbildningen i Kristianstad.  

 

2.1 Läs- och skrivutvecklingens historia i Sverige 
 

Redan 1686 stod i kyrkolagen att alla i Sverige skulle undervisas i läsning så att de kunde läsa 

heliga skrifter och följa Guds ord i Bibeln (Andersson 1989). Förmågan att skriva var däremot 

inte lagstiftad och det dröjde in på 1800-talet innan skriftspråket användes i en större 

utsträckning av svenskarna.  Från början låg ansvaret att lära befolkningen att läsa hos prästen 

och kyrkan, men 1723 fick föräldrarna och hemmet ta över detta ansvar efter att prästerna 

klagat på den svåra uppgift de ansåg att läsinlärningen var. Under 1600-talet tillkom också de 

första ABC-böckerna och den metod som då tillämpades var en syntetisk bokstaveringsmetod, 

som Andersson kallar den. Barnen skulle lära sig att känna igen bokstaven och dess namn för 

att sedan lära sig att sammanfoga stavelser till ord. Barnen var tvungna att fullfölja 

bokstavsinlärningen innan man gick in på läsningens innehåll. Målet med läsundervisningen 

var att lära sig Guds ord utantill och kunna återge dem. Runt 1750-talet ställdes krav på att 

också förstå det man läste (Dahlgren m fl 1999).  

 

1842 kom beslutet om allmän folkskola och som inträdeskrav skulle man kunna läsa. 

Fortfarande förväntades föräldrarna ta ansvar för den grundläggande läsundervisningen och 

inte förrän 1858 fick läsundervisningen en formell plats i skolundervisningen (Dahlgren m fl 

1999). År 1860 skrev en känd läroverkslärare, Herman Bjursten: ”Det är först i våra dagar 

man börjat inse behofvet av en ordnad undervisning i modersmålet och dess rika litteratur” 

(Thavenius 1991, s. 43). Skolstadgan 1842 föreskrev växelundervisning som metod, där de 

något mer kunniga eleverna hjälpte övriga elever i undervisningen. Med hjälp av detta 

undervisningssätt kunde en enda lärare ansvara för hundratalet elever samtidigt. Efter en tid 

separerade man nybörjarna från de övriga eleverna och den grundläggande undervisningen 

blev småskolans uppgift (Andersson 1989).  

 

                                                                                                                                                         
1 Yrkesverksam lärare 
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Småskollärarna blev en ny kategori av lärare som genom fortbildning spred ljud- och 

skrivläsemetoden i Sverige. Metoden förutsatte både att eleverna kunde skriva, samt att de 

hade kunskap om språkets uppbyggnad rent ljudmässigt. Nu blev läs- och 

skrivundervisningen en sak där hemmet inte längre kunde tillgodose barnen fullt ut. Redan på 

den här tiden hade lärarna olika uppfattningar om vilka metoder som skulle användas i läs- 

och skrivundervisningen. En del förespråkade att man skulle utgå från textens helhet och 

bryta ner den i mindre delar, medan vissa menade att man skulle utgå från bokstävernas ljud 

och sammanfoga dessa till en helhet. Det förekom också en metod då man utgick från 

ordbilder, men förespråkarna för denna kom inte så långt med sitt engagemang. Lärarna fick 

själva välja vilken läsmetod de ville använda sig av, men enligt skolstadgan skulle man 

använda skrivläsemetoden, och läsning och skrivning skulle då följas åt i undervisningen 

(Andersson 1989, s. 29).  

 

Läsningen skulle i början av läsundervisningen vara bokstavstrogen, man skulle alltså kunna 

texten utantill:  

 
Modersmålsundervisningen i folkskolan har till uppgift att lära barnen med riktig uppfattning, 
tydligt uttal och god betoning läsa stycken, som till form och innehåll motsvara deras 
uppfattningsförmåga, samt muntligen och skriftligen uttrycka sig enkelt och klart om sådant, 
som tillhör deras erfarenhetsområde och intressekrets, även som att på ett efter deras ålder och 
utveckling avpassat sätt göra dem bekanta med svensk litteratur och modersmålets uppbyggnad 
samt att såmedelst vårda och utveckla barnens språkkänsla och öppna deras sinne för 
modersmålets betydelse och värde (Thavenius 1991, s. 63). 

 

Dahlgren med flera (1999) skriver att man under 1800- och 1900-talet kunde urskilja en 

ibland överarbetad metodik, där lärarna fick anvisningar om hur ljudmetoden skulle läras ut. 

Enligt den anvisningen skulle barnen kunna ljudet, ljudtecken och ljudnamn till varje bokstav. 

När sedan även skrivningen blev skolans uppgift, var ett krav att texten var välskriven och 

rättstavad. Småskolan krävde att barnen kunde hålla pennan rätt och att de kunde inneha en 

korrekt skrivställning. Det var viktigt att man på den här tiden kunde skriva sitt eget namn och 

därigenom styrka sin identitet, eftersom industrialismen och flyttningen av människor länder 

emellan hade påbörjats.  

 

Vid 1900-talets början aktualiserades ordbildsmetoden och läsningen utgick från begrepp som 

barnen först fått konkretiserade för sig. Nu ville man också att barnen skulle tränas i att 

formulera meningar och skriva egna texter. Nya lästexter introducerades med barnens intresse 

som bakgrund. Detta ledde till att innehållet i texterna fick en mening för barnen. 1919 kom 
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en ny undervisningsplan som innebar att undervisningen skulle vara anpassad till barnets 

utveckling och intressen. Meningsfullhet på lektionerna blev ett viktigt begrepp. Man 

föreskrev inte någon särskild metod för att lära barn läsa och skriva. Pedagogerna2 

diskuterade om läsning och skrivning inte var två helt skilda färdigheter och om de inte också 

borde undervisas därefter. Under 1950-talet diskuterades vilken som var den absolut bästa 

läsmetoden. Man gjorde undersökningar som visade att olika begåvningstyper svarade olika 

mot olika metoder. Slutsatsen blev därför att det inte fanns en metod som var bäst för en klass 

(Dahlgren m fl 1999).  

 

Under 1960-talet kom en rad undervisningsprogram som skulle göra det möjligt för skolan att 

anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov, och läraren skulle härmed fungera 

som en handledare för eleverna. Detta ifrågasattes dock och man pekade på larmrapporter om 

elevernas bristande basfärdigheter. På nytt tog man upp diskussionen om den rätta läsmetoden 

samtidigt som läsning utifrån enskilda ljud kritiserades och man framförde läsning utifrån 

talets grunder. Sedan 1970-talet har svenskämnet fått utökat timantal och skönlitteratur har 

getts mer utrymme i läroplanerna. Andersson (1989) skriver: ”Läsmetoderna och innehållet i 

läsundervisningen förändras med förhållandena i samhället” (s. 33).  

 

Dahlgren med flera (1999) säger att samma diskussion som fördes vid 1900-talets början, 

angående läsmetoder, också förs idag. De analytiska metoderna, som utgår från texten och 

innehållet, ställs mot de ljudenliga metoderna där man lär in bokstav och ljud, och de metoder 

som utgår från talspråket och läsningens funktion, har enligt Dahlgren med flera svårt att bli 

accepterade idag (s. 39). En diskussion angående skrivmetoder startades också på 1980-talet. 

Den så kallade processkrivningen, som är inriktad på hela den arbetsprocess som leder fram 

till en färdig slutprodukt började användas i undervisningen.  

 

Dahlgren med flera sammanfattar att läsningen och skrivningen i skolan har pendlat mellan 

dess form och dess funktion. De säger att barn har behov av att lära sig läsa och skriva på 

olika sätt och att varje pedagog bör ha kunskap om olika metoder för att tillgodose detta 

behov (s. 40). 

 

 

                                                 
2 Lärare i skolans alla åldrar 

 10



2.1.1 Behaviorismen 

 

Den inlärningsstrategi som har dominerat undervisningen i över 50 år kallas behaviorism av 

det engelska ordet för beteende. B. F. Skinner, är den mest kände representanten för läran. 

Läsundervisningen kallas för den svarta lådans pedagogik, och man bortser från vad som 

händer inne i vårt huvud. Istället koncentrerar man sig på de beteenden som man kan 

observera, responserna. Det viktiga för behavioristerna är att läsbeteendet, responserna, är 

absolut korrekt. I Skinners teori arbetar man från delarna till helheten, från bokstav och 

ljudförbindelser till stavelser, ord och meningar. Man tränar bokstav och ljudförbindelserna 

för sig och sammanljudningen av orden som isolerade enheter för sig. Rättningen av läsfel bör 

enligt behavioristerna ske omedelbart efter det att de ägt rum, annars finns det risk för att 

dessa fel följer eleven livet ut (Åkerblom 1988). 

 

2.1.2 Kognitivismen 

 

I slutet av 1950-talet, under språkforskaren Chomskys ledning, började man intressera sig för 

vad som händer i vårt huvud under inlärningsprocessen. Kognitivisterna anser att 

läsförståelsen är viktigast. Att läsa är att förstå. I inledningsskedet av läsinlärningen bör man 

utgå från texter som knyter an till barnens egen erfarenhetsvärld. Kunskapssynen är holistisk. 

Från helheten går man till delarna: meningar, ord, stavelser och fonem3 och sedan tillbaka till 

helheten. Enligt kognitivismen är läsningen en aktiv process och eleverna ses som aktiva, 

självgående och kreativa (Åkerblom 1988). 

 

2.2 Styrdokument 
 

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 2002) skrivs att ett av skolans viktigaste uppdrag är att 

skapa goda möjligheter och förutsättningar för elevernas språkutveckling. Grundskolans 

kursplan i svenska (Skolverket 2000) menar att detta skulle kunna uppnås genom att låta 

eleverna utveckla och använda sin förmåga att kommunicera, både genom att tala, lyssna, läsa 

och skriva. Att ta del av skönlitteratur och film, är också en god idé för elevernas 

                                                 
3 Ljud, språkets minsta betydelseskiljande enhet. 
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språkutveckling. Ur språket föds kunskap. Dagens informationssamhälle ställer stora krav på 

att varje individ behärskar det svenska språket. 

 
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 
skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla 
(Skolverket 2000, s. 96). 

 

I Lpo 94 talas det också om att kunskap inte är ett enkelt begrepp, snarare omfattande. 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former -- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
-- som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 
för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former för den enskilda eleven 
balanseras och blir till en helhet (Utbildningsdepartementet 2002, s. 8). 

 

Läroplanen skriver att kunskap ska ges i olika former. Eleven måste få hitta sin egen 

inlärningsstrategi. Varje elev ska kunna behärska det svenska språket samt kunna lyssna och 

läsa aktivt och inneha förmågan att uttrycka tankar i tal och skrift.  Svenskämnet i 

grundskolan (Skolverket 2000) syftar till att eleverna bland annat ska kunna läsa flytande utan 

att staka sig, kunna samtala och diskutera något man nyss läst, kunna uttrycka sig genom det 

skrivna språket samt att muntligt kunna berätta så att andra förstår det som berättas. Mål att 

sträva mot inom ramen för svenskämnet är att utveckla elevernas fantasi, men även att 

utveckla deras språkliga förmåga. Ämnet svenska kan inte delas upp i olika moment utan 

läsning och skrivning bör, enligt kursplanen, behandlas som en helhet. Enligt kursplanen i 

svenska är det viktigt att undervisningen utgår från barnens vardag, utifrån deras tidigare 

erfarenheter, för att på så sätt skapa en god förförståelse.  

 

Språket spelar en central roll i en människas liv. Utan språket sker inget lärande. Språket ger 

möjligheter att tillgodogöra sig nya begrepp och lära sig se sammanhang, logiskt tänkande, 

kritiskt granskande med mera. Språket utvecklas i socialt samspel med andra och redan det 

lilla barnet lär sig tidigt att kommunicera och samtala med andra (Skolverket 2000, s. 98). 

 

2.3 Jörgen Frosts läsningstraditioner 

 
Frost (2002) talar för två olika sorters metoder när barn ska lära sig läsa. Han menar dock att 

båda traditionerna har viktiga saker att tillföra läsundervisningen, samt att det ena inte 

behöver utesluta det andra. Den första, whole-language-traditionen, anser att alla 
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läsaktiviteter bör ha en kommunikativ utgångspunkt där barnet själv ställs i centrum och att 

det bara är riktiga böcker som skapar riktiga läsare, tillrättalagda böcker anses alltså inte vara 

godkända. Traditionen menar att lära sig läsa är ungefär detsamma som att lära sig tala och att 

man bör utgå från meningsfulla texter. Medvetenheten om fonem spelar en underordnad roll i 

whole-language-traditionen. I whole-language-traditionen utgår man från ordets helhet till att 

bryta ner ordet i mindre delar.  

 

Phonics-traditionen menar att nybörjarläsning skiljer sig åt gentemot den rutinerade läsningen 

och att barnet automatiskt måste kunna avkoda ord. Till skillnad från whole-language- 

traditionen förutsätter phonics-traditionen en medvetenhet om fonem för att kunna lära sig 

läsa. I traditionen utgår man från delarna, det vill säga bokstäverna, till ordets helhet (Frost 

2002, s. 10-15). 

 

2.4 Barnets väg mot läsande och skrivande enligt Söderbergh 
 

Söderbergh (1988) skriver om en tidig läs- och skrivutveckling och menar att det är lika 

naturligt för barn att lära sig läsa och skriva, som det är för dem att lära sig tala. Genom att 

samspela med en läsande och skrivande omgivning, och genom eget prövande, 

problemlösande och övande, kan barn själva lära sig läsa och skriva i tidig ålder. Genom att 

skrivna ord kopplas ihop med saker i barnets naturliga omgivning, fyller barnet på sitt 

ordförråd av ordbilder och kan efterhand utveckla sin läsning. Barnet upptäcker språkets 

struktur genom att analysera och experimentera med det. 

 

Söderbergh säger att anledningen till att inte fler kan läsa och skriva vid skolstarten är att den 

direkta kommunikationen saknas. När ett barn lär sig tala finns oftast en vuxen i närheten som 

kan ge respons på det som barnet säger. I skriftspråket saknas denna direkta kommunikation. I 

regel är skrivaren, sändaren, frånvarande när läsaren, mottagaren, tar del av det skrivna. 

Direkt återkoppling till sändaren saknas därför. När vi däremot talar är oftast båda parterna 

närvarande och respons kan ges dessa emellan (Söderbergh 1988, s. 110-112). 
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2.4.1 Ordkort 

 

Som en väg in i skriftspråket förespråkar Söderbergh (1988) arbete med ordkort. Arbetet med 

ordkort kommer ursprungligen från 1800-talet och från en författare som kallade sig Cadmus 

(s. 113). Ordkort är små läslappar som innehåller ord skrivna med gemena bokstäver, versaler 

används endast vid egennamn. Orden på lapparna ska vara personliga för varje barn och bör 

innehålla ord som är meningsfulla och aktuella för dem, exempelvis orden mamma och pappa 

eller deras egennamn. Det är viktigt att man knyter an till verkligheten och visualiserar för 

barnet samtidigt som man visar ordkortet. Ordet mamma visualiseras lämpligen när barnets 

mamma är i närheten. Det är viktigt att man leker fram orden och låter barnets intresse styra 

leken. När barnets ordkort är uppe i ungefär 50 kort, kan man börja bygga korta meningar 

med dem. Korten läggs då upp i korrekt ordning, det vill säga från vänster till höger, för att på 

så sätt visa barnet i vilken riktning vi läser och skriver. Efter ett tag är det dags att gå över till 

enkla böcker med lite text. Varje ord i boken skrivs ner på lappar, och därefter fogas orden 

samman till meningar. Efter hand växer en egen handskriven bok fram och barnet lär sig läsa 

denna. Detta arbete fortsätter med fler böcker, och efterhand plockas moment bort från 

ordningen. Till slut krävs inga ordlappar, utan barnet läser direkt från den nya boken.  

 

Söderberghs teori går ut på att barn kan lära sig läsa och skriva lika lätt som de lär sig tala. 

Hon säger att det enda man lär barnet genom att läsa högt tillsammans med det, är 

läsriktningen och vad orden betyder. Sedan räknar barnet själv ut hur ljud svarar mot 

bokstäver. Ljudning får inte förekomma. Som vuxen ska man vara lyhörd och uppmärksam på 

barnets frågor om läsningen. Man ska svara på det som rör frågan och inte gå utanför eller 

komma med pedagogiska tilläggsförklaringar. Det är alltså alltid barnets intresse som styr 

läsningen (Söderbergh 1988, s. 113-118). 

 

2.5 Björk och Libergs språksyn  

 
Huvuddragen i Björk och Libergs språksyn kan sammanfattas med följande citat: 

 
Huvudmålet för vår läs- och skrivutveckling i grundskolan är att utbilda intresserade och 
motiverade läsare och skrivare som vågar och vill läsa och skriva för en mängd olika syften - 
människor som är glada i sitt lärande och skrivande (Björk & Liberg 1996, s. 10). 
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Det är viktigt att ha i åtanke att alla barn är olika och att de därför måste erbjudas olika 

uttrycksformer. Alla barn har varierade behov och deras skilda förutsättningar bör tillgodoses. 

En viktig bas är barnens tillägnande av skriftspråket tillsammans med andra, både barn och 

vuxna. Vygotsky (Björk & Liberg 1996) menar att det är i den sociala samvaron med andra 

och i kontakter med den som kan mer, som barnet ges möjlighet att växa.  

 

Enligt Björk och Liberg (1996) är det en god idé om man utgår ifrån det som barnen redan 

kan när de ska lära sig något nytt. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt är det viktigt att 

läraren är medveten om hur en gynnsam talutveckling ser ut. Är man det, blir pedagogen 

också bättre förberedd att hjälpa barnen att utveckla sitt skriftspråk. Läraren måste hela tiden 

finnas till hands och vara observant på när stöd behövs, men man ska aldrig frånta barnen 

deras eget initiativ och ansvar. För att utmana barnen att gå vidare i sin läsutveckling måste 

pedagogen göra det lite svårare för dem. Ord i välkända texter kan de ofta utantill. Att våga 

laborera med språket och försöka utgå från lustbetonade övningar kan öka barnens 

medvetenhet om språket. Ord kan till exempel göras längre eller kortare. Vygotsky (Björk & 

Liberg 1996) hävdar att den enda undervisning som duger är den undervisning som 

marscherar före barnens utveckling och leder den. Undervisning måste orientera sig mot 

framtiden, inte mot det förgångna.  

 

Barn lär sig att använda språket i en mängd informella sammanhang, till exempel i 

vardagssamtalet, i leken, när de läser och skriver samt tillsammans med vänner, föräldrar och 

andra vuxna. Både tal- och skriftspråket förutsätter en god kommunikation, att kunna meddela 

sig med andra och sig själv. Hela individen är engagerad med sin vilja, sina önskningar och 

känslor. När barnen själva får försöka skriva och utveckla sina tankar på papper, måste de få 

göra det utan att bli korrigerade. Skolan ska inte vara någon institution för rätt eller fel. Enligt 

Liberg (2003) finns det inga regler som säger i vilken turordning barn bör lära sig läsa och 

skriva, läsning och skrivning är beroende av varandra. 
 
När man läser och skriver, lär man sig också något om det man läser och skriver. Och tvärtom, 
när man läser och skriver för att lära sig om något, lär man sig samtidigt att läsa och skriva (Bjar 
& Liberg (red) 2003, s. 216). 

 

Björk och Liberg (1996) skriver att man kan underlätta barnens tillägnande av språket genom 

att undervisningen i klassrummet organiseras på ett funktionellt och medvetet sätt. Läraren 

måste veta vad hon/han vill åstadkomma samt kunna utvärdera det som görs i klassrummet. 
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Trots att många aktiviteter pågår, måste arbetsro infinna sig hos alla som vistats i 

klassrummet. Att kunna hantera skriftredskapen är ett måste för att så småningom kunna 

erövra läsandet och skrivandet på egen hand. Därför behöver barnen öva på detta redan i 

förskolan när de gemensamt läser och skriver.  

 

Det är av stor betydelse att pedagogen kan stödja barnen effektivt i deras skrivning och då 

måste man veta hur den tidiga skrivutvecklingen gestaltar sig hos barn. I och med att barnen 

använder både tecken och bilder för att ge utlopp för sina tankar och ord, förstår pedagogen 

att de använder dessa som symboler med stor betydelse. Som pedagog är det viktigt att hela 

tiden bemöta barnens texter med kommentarer och frågor. ”Då förstår barnet att det viktigaste 

med att skriva är budskapet, det som en annan människa kan läsa och ta del av” (Björk & 

Liberg 1996, s.108). 

 

2.5.1 Högläsning 

 

Björk och Liberg (1996) förordar högläsning. Genom den gemensamma högläsningen och 

samtalet kring texten ges barnen en god förståelse av texten. Om texten högläses många 

gånger ges den en röst som barnen kan efterlikna. Det leder för många barn till att de vill 

pröva på att göra likadant på egen hand. De sätter sig ned och låtsasläser, återberättar. Ofta är 

de mycket duktiga och kommer ihåg hela texten utantill. Har texten en melodi, ett innehåll 

och en form som fängslar barnet och som står i god samklang med bilderna, blir det lätt för 

barnet att komma ihåg den när det ser bilderna. Barnet kan med andra ord finna stöd i både 

text och bild för att kunna återge texten.  

2.5.2 Lässamtal 

 

Liberg (2003) förespråkar att en vuxen har så kallade lässamtal med barnet, för att på så vis 

hjälpa barnet att förstå det skrivna ordet. Lässamtal kan användas redan då barnet är mycket 

litet och går ut på att man, medan man läser en text, bearbetar texten utifrån olika perspektiv. 

Genom att koppla det man läser till barnets egen verklighet gör man en utåtriktad textrörelse. 

Den vuxne kan till exempel fråga barnet om det har en likadan bil som pojken i texten har. 

Genom frågor och samtal med barnet, rör man sig utåt från texten till den egna omgivningen. 

Man kan också röra sig bakåt i texten, bakåtriktad textrörlighet, det vill säga koppla till vad 
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man läst tidigare i texten. Framåtriktad textrörelse kan innebära att man frågar barnet vad det 

tror kommer att hända härnäst i texten. Barn som får ingå i detta språkliga sammanhang har 

en bättre språklig framtidsprognos än de barn som inte får dessa erfarenheter. Lässamtal bör, 

enligt Liberg, förekomma i hemmet, på daghem, förskolor och i grundskolan.  

 

2.5.3 Tankebok 

 

En god idé för att utveckla skriftspråket är att använda sig av tankebok, menar Björk och 

Liberg (1996). I början av veckan samlas barnen för att till exempel berätta vad de har varit 

med om och vad de tänker på. Att berätta för de andra barnen är ett sätt att verbalisera sina 

egna tankar, lära känna varandra samtidigt som de får idéer om vad de kan skriva om. I 

tankeboken ritar de först en bild som har till syfte att få barnen att koncentrera sig på det de 

vill skriva om. Så småningom börjar barnen skriva och med största sannolikhet kommer alla 

igång med att skriva, var och en på sitt eget sätt. Tankeboken är ett mycket bra redskap om 

man önskar följa barnens utveckling under en längre tid. Genom deras alster kan pedagogen 

avgöra hur elevens skrivutveckling ter sig och på så sätt kan man avgöra vilket stöd varje 

enskilt barn behöver  

 

2.5.4 Storbok och lillbok 

 

Storbok och lillbok (Björk & Liberg 1996) är en läsinlärningsmetod som riktar sig till de 

yngre skolbarnen. Syftet med metoden är att ge barnen stimulerande och roliga läsupplevelser 

samt att hjälpa dem med läsinlärningen och utvecklandet av deras läsförmåga. Det man 

använder sig av i storboksundervisningen är en bok i gigantiskt format, så stor att alla elever 

kan se boken och texten från sina platser i klassrummet. Till varje storbok tillhör minst en 

liten bok som är en exakt kopia av den stora. Den lilla boken används för enskild läsning eller 

läsning i grupp. Arbetet med storbok och lillbok delas in i tre faser, den första fasen kallar 

man för upptäckarfasen. Här läser barnen och pedagogen tillsammans ur storboken. Syftet är 

att barnen ska få se texten och höra hur den låter, för att på så sätt få en god förförståelse för 

den. Barnens intresse ska helst ha väckts innan de börjar läsa, genom att man tittar i boken 

och studerar och samtalar om bilder, titel och författare. Det är viktigt att pedagogen, 

samtidigt som denne läser högt för barnen, pekar på ordet som man läser, för att på så sätt visa 
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barnen att det som sägs är detsamma som står i boken. Tillsammans kan barnen och 

pedagogen samtala om vilka ord de tyckte var intressanta och studera dessa närmare. Genom 

uppmuntran ger man barnen möjlighet att upptäcka ord som intresserar dem och på så vis lär 

de sig dessa ord som ordbilder.  

 

I den andra fasen, utforskarfasen, analyserar barnen tillsammans med pedagogen texten. 

Syftet är att barnen ska få förståelse för hur bokstäverna förhåller sig till ljuden och hur 

bokstäverna tillsammans med ljuden bildar ord. De ska ges möjlighet att se förhållandet 

mellan delen och helheten (Björk & Liberg 1996).  

 

Tredje fasen, självständiga fasen, innebär att barnen läser både på egen hand och tillsammans 

med andra i mindre grupper. Här är syftet att fördjupa och befästa läserfarenheterna och 

undervisningen inriktas på ett mer individuellt plan. Pedagogen ska finnas till hands som ett 

stöd för barnet och vara uppmärksam på barnets språkliga utveckling. En del barn har redan 

nu knäckt läskoden och läser ur lillboken på egen hand, medan andra kanske fortfarande får ta 

hjälp av bilderna i boken och läsa ut de ord som de kommer ihåg som ordbilder. Dessa barn 

behöver fortfarande handledning av pedagogen för att komma åt läskoden. Barnen ska 

fungera som ett stöd för varandra och de som kommit längre i sin läsutveckling hjälper övriga 

klasskamrater (Björk & Liberg 1996). 

 

2.6 Frank Smith 

 
Smith (1985) hävdar att alla barn ska omges av mycket språk och då barnet ska lära sig läsa 

krävs det att barnet känner att läsningen är meningsfull och att det läser mycket. Själva 

läsutvecklingen är i sig naturlig och sker automatiskt, ungefär som när ett barn lär sig tala. 

Smith är övertygad om att såvida den vuxne inte hindrar barnet från att läsa, kan barnet lära 

sig läsa. Han anser att pedagogen inte ska lära ut bokstav för bokstav, eftersom det inte bidrar 

till meningsfull läsning, och är även tveksam till ljudningsmetoden, som innebär en långsam 

läsning där korttidsminnet försämras och förståelsen för läsningen kommer i kläm.  

 

”Oavsett om barn blivit läsare eller inte innan de börjar skolan så krävs det utan tvekan vissa 

villkor för att de ska kunna uppnå insikter i läsning och utveckla läsfärdigheterna.” Vidare 

skriver Smith: ”För att förstå läsning måste barnen bli medlemmar i den grupp som använder 
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det skrivna språket: de måste gå in i de läskunnigas förening” (Smith 1985, s. 147). Smith 

säger att det enda kravet för att gå med i föreningen är att man som icke läskunnig, det vill 

säga barnet, erkänner den grupp av människor, som redan använder det skrivna språket, 

samtidigt som de skrivkunniga erkänner barnet. I föreningen stödjer man varandra och de 

redan läs- och skrivkunniga, de vuxna, uppmuntrar barnets kunskaper. Man är medveten om 

att kunskaperna i skriftspråket skiftar hos medlemmarna och nedvärderar därför aldrig någon. 

Smith anser att det är viktigt att barnen själva uppfattar sig som medlemmar i de läskunnigas 

förening och själva ser sig som läsare. Han anser också att det inte finns några uppgjorda 

scheman för i vilken takt inlärningen ska ske. Prov och tester förekommer inte. Smith jämför 

läsning och skrivning med talet. Ett barn lär sig tala och förstå talspråket genom att vistas i en 

talande omgivning. Skönlitteratur är en viktig del i de läskunnigas förening. Författarna till en 

saga eller berättelse kan lära ett barn läsa och skriva. Smith anser att läsning och skrivning hör 

ihop och kan därför inte behandlas var för sig, varken vid inlärning eller undervisning (s.147-

151). 

 

2.7 Norbergs tankar om läsning 
 

Norberg (2003) betonar betydelsen av att börja där barnet befinner sig, när det ska lära sig 

läsa. Barnet ska känna sig tryggt och säker och läsningen måste få ta tid. 

 
Bristen på tid är lärarens värsta fiende, men då det gäller läsning är tid det enda vi kan tillåta 
våra elever. De tidigaste upplevelserna av att lära sig läsa måste vara positiva. Läsningen vi 
delar med varandra måste vara positiv (Norberg 2003, s. 15). 
 

Norberg skriver också om hur viktigt det är att uppmuntra ett läsande barn, att ta sig an en bok 

är ett äventyr lika stort som då de vuxna läser en bok. Hon menar samtidigt att pedagogens 

behov av kontroll inte får förstöra barnens läsupplevelser. När barnen väl läst en bok vill 

pedagogen att de ska skriva en kort resumé och de ser helst att barnen ska ha läst en bok i 

månaden, vilket Norberg ställer sig tveksam till.  
 
För att läsning ska bli roligt, måste den innehålla ett mått av integritet och kravlöshet. Den måste 
få ett rum i barnkulturens egen sfär. När vi stöttar eleverna i deras läsning ska vi tillåta barnen 
deras relationer till sina klasskamrater (Norberg 2003, s. 19). 

 

Pedagogen ska tilltro eleven förmågan att anta utmaningen att läsa och det måste ske utifrån 

de val eleven gör. Pedagogen bör akta sig för att moralisera över deras läsning, i stället ska 

hon bekräfta och ständigt uppmuntra. Klassrumsklimatet är, enligt Norberg, undervisningens 
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fundament. Eleverna ska känna att de duger som de är. Från klassrummet tas språnget ut till 

allt det nya som lockar.  

 

2.7.1 Bornholmsmodellen 

 

Fylking (2003) skriver att för att tillgodogöra sig språket fullt ut, måste barnet inte bara kunna 

bokstäverna, det måste även förstå att meningar består av en mängd ord och att dessa ord 

består av mindre enheter, fonem. Detta kallas att vara fonologiskt medveten. För att barnen 

ska komma dit, så krävs att deras fokusering inriktas mot språkets formsida. Barnet måste 

kunna skifta från språkets innehåll till dess form och förstå att dessa båda hör samman. Utan 

insikten om språkets innehåll och form kan inte barnet knäcka läskoden. Ett sätt att stimulera 

den språkliga och fonologiska medvetenheten hos barn är att ge dem möjlighet att leka med 

språket.  

 

Bornholmsmodellen är en modell som ger möjlighet för pedagogen att leka fram språket hos 

barn. Syftet med metoden är att stärka den språkliga medvetenheten hos barn innan de börjar 

med läsinlärning. Kortfattat innebär modellen att man cirka femton till tjugo minuter per dag 

under åtta månaders tid leker med språket. Språklekarna är indelade i sju grupper, auditiva 

lekar, rim- och ramslekar, lekar med meningar och ord, stavelselekar, första ljudet i ord, 

analys och syntes av fonem samt betoningsövningar, som övar olika områden av språket. I 

dessa lekar går man från helheten till mindre delar i språket, man tränar barnets medvetenhet i 

förhållandet mellan tal- och skriftspråket (Fylking 2003).  

 

2.8 Läsning på Talets Grund 

 
Björk & Liberg (1996) berättar om Ulrica Leimar, som förespråkar skriftspråksundervisning 

med utgång från talspråket. Metoden kallas LTG, Läsning på Talets Grund, en helordsmetod 

för läsning. Leimars grundtanke är att läsinlärningen är individuell och bör utgå från barnets 

erfarenheter och att barnet bör bemötas med förståelse vid läsinlärning. Metodens 

utgångspunkt är att man använder barnens talspråk och erfarenheter och tillsammans med 

pedagogen dikterar man en berättelse utifrån gemensamma upplevelser. Pedagogen skriver 

ner exakt vad barnen säger, ordagrant, på ett stort blädderblock. Genom att barnen är med när 

texten växer fram och ser bokstäver bli till ord och ord till meningar, får de en förståelse för 

 20



att det talade språket hör samman med det skriftliga. Därefter laborerar barnen på olika sätt 

med ord som pedagogen valt ut i texten, till exempel försöker de hitta andra ord som börjar på 

samma bokstav. Slutligen läser barnen enskilt berättelsen för pedagogen och sedan får barnen 

själva välja ut ord som de skriver på små kort och övar läsning på. Syftet är att texten ska utgå 

ifrån barnens erfarenheter för att på så sätt få en total förförståelse för texten. Björk och 

Liberg säger att det som är så bra med LTG- metoden är att barnen får vara med och skapa en 

berättelse från början, då det talade ordet översätts till skrift (s. 99). Det är viktigt att 

pedagogen, samtidigt som denne skriver ner ord för ord på blädderblocket, också ljudar ut 

orden för att förstärka ljudet och det skrivna ordets samhörighet. 

 

2.9 Egna kommentarer 
 

Syftet med att lära sig läsa på 1600-talet skiljer sig drastiskt åt jämfört med vad som gäller 

idag. Då gällde det att kunna följa Guds ord i bibeln, idag är syftet mer inriktat på att helt 

hänge sig åt en bra bok och låta sig svepas med till en värld där allt är möjligt och kan hända. 

Vi anser att det är förvånansvärt att det inte förrän först på 1750-talet ställdes krav på att 

också förstå det man läste. Varför läsa Guds ord om man inte förstod innebörden av det, kan 

man ju fråga sig. 

 

Metoderna för hur barn anses tillägna sig läs- och skriftspråket har varierat genom årens lopp. 

1960-talets undervisningsprogram, där lärarna skulle fungera som en slags handledare, är en 

god tanke i sig, men bör ifrågasättas. Vår tids skolor ställer krav som inte existerade förr i 

tiden. Vi samtycker helt och hållet med det som Dahlgren med flera (1999) uttrycker; barn har 

behov av att lära sig läsa och skriva på olika sätt och att varje pedagog har kunskap om olika 

metoder för att tillgodose detta behov. Ur språket föds kunskap, säger egentligen allt. Det är 

verkligen så, att språket och att behärska det på ett tillfredsställande sätt, är nyckeln till det 

informationssamhälle vi idag lever i. 

 

Vi hävdar att ett barn som befinner sig mitt i sin läs- och skrivprocess absolut inte får 

korrigeras i sina misstag. I början handlar allt om glädje, lust och självförtroende och den 

rättigheten får inget barn fråntas, och det är precis som Norberg (2003) uttrycker sig, viktigt 

att ständigt bekräfta och uppmuntra barnens läsning. Frosts läsningstraditioner, whole-

language-traditionen och phonics-traditionen, är två olika tillvägagångssätt när barn ska lära 
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sig läsa och skriva. Vi föredrar att man utgår från att det ena inte behöver utesluta det andra. 

Bornholmsmodellen ger barnen möjlighet att leka med språket för att på så sätt bli fonologiskt 

medvetna och det tror vi är en utmärkt metod. Det som upplevs som roligt och spännande har 

en tendens att fastna lättare.  

 

LTG-metoden, vars grundtanke är att läsinlärningen är individuell, verkar vara ett ypperligt 

sätt på hur barn, på ett stimulerande sätt, tillägnar sig god läsförmåga. Vi fastnade speciellt för 

att barnen får vara med och skapa en egen berättelse. Vi hävdar att delaktighet är en viktig 

beståndsdel i läs- och skrivprocessen. 

 

Enligt Björk och Liberg (1996) är det en god idé om pedagogen utgår ifrån det som barnet 

redan kan när de ska lära sig något nytt. För oss känns det självklart, och vi kan ju inget annat 

än hoppas att varje lärare har den ambitionen, att ta reda på vad varje barn har för speciella 

kunskaper inom ett visst område. Varje barn ska varje dag få känna att de gjort något bra. 

Björk och Liberg förespråkar också högläsning varmt och det har vi själv positiva erfarenheter 

av. Vi anser att högläsning skapar fantasifulla och trygga barn. 
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3. EMPIRISK DEL 
 

Den empiriska delen kommer att behandla våra frågeställningar och de resultat som har 

framkommit av våra intervjuer. 

 

3.1 Problemformulering 

 
Som ett resultat av litteraturgenomgången, som behandlar en mängd olika teorier om hur barn 

tillägnar sig läs- och skriftspråket, får oss att fundera över hur mycket av detta som 

förverkligas och praktiseras ute på fältet. Vår problemformulering lyder: 

 

• Vilka likheter respektive skillnader finns mellan yrkesverksamma lärares teorier och 

metoder om barns läs- och skrivutveckling, och de teorier som lärarstuderande på 

högskolan i Kristianstad får ta del av? 

  

I vår undersökning har vi utgått från följande frågor: 

• Hur går du tillväga för att lära barn läsa och skriva? 

• Hur tänker du att barn lär sig läsa och skriva? 

 

3.2 Insamlingsmetod 
 

Bjurwill (2001) skriver att om man vill veta hur en individ tänker kring en viss sak, få fram 

dennes uppfattningar i en viss fråga, är intervjumetoden den bästa metoden för att söka svar. 

Med stöd av bland annat detta och med tanke på att arbetets frågeställning berör hur olika 

individer förhåller sig till och använder sig av olika metoder, är en kvalitativ intervjumetod 

bäst lämpad som grund för empirin. Med en kvalitativ undersökningsmetod kan man skaffa 

sig en djupare kunskap än vad man hade kunnat vid användandet av en kvantitativ metod, till 

exempel enkät (Patel & Davidson 2003). För att underlätta bearbetningen av 

intervjumaterialet, använde vi oss av ljudinspelning och anteckningar vid samtliga intervjuer. 

Intervjufrågorna utformades enligt en ostrukturerad form, för att på så sätt ge den intervjuade 

möjlighet att utveckla sina tankar under intervjuns gång (Denscombe 2000). Den tillfrågade 
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bestämmer vilken struktur svaren får. Vi fick genom detta en möjlighet att ställa följdfrågor 

på det som sades under intervjuns förlopp.  

 

3.3 Undersökningsgrupp 
 

Våra intervjuer genomfördes på fyra olika skolor i två olika kommuner, med sju tillfrågade 

pedagoger. Vi valde att intervjua pedagoger, samtliga kvinnor, som arbetar med skolans 

yngsta elever, sex- och sjuåringarna. På de skolor där intervjuerna var förlagda, arbetar inga 

män i skolans lägre åldrar. Pedagogerna har varit yrkesverksamma i olika antal år, dock har 

detta inte legat till grund när vi gjort vårt urval. Undersökningens syfte är inte att jämföra 

pedagoger som varit yrkesverksamma i olika antal år, utan jämförelsen ligger mellan 

högskolans studenter och yrkesverksamma lärare. Däremot kan antalet verksamma år i yrket 

vara av allmänt intresse. 

 

Trost (1993) anser att man ska sträva efter att undvika intervjuer med flera personer samtidigt, 

då gruppintervjuer kan bli komplicerade. Han menar att de tystlåtna inte kommer till tals på 

samma sätt och att de pratsamma lätt tar över (s. 44). Detta tog vi hänsyn till i utformningen 

av intervjuerna och vår tanke var att intervjua personerna enskilt, men i vissa fall har 

pedagogerna, i samarbetet mellan förskoleklassen och förstaklassen, känt att de samarbetar 

mycket i just arbetet med barns läs- och skrivutveckling och på grund av detta har de 

intervjuats tillsammans.  

 

3.4 Forskningsetiska råd och överväganden 
 

Som forskare har vi etiska aspekter och krav att ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002). Genom 

samtyckeskravet och konfendentialitetskravet har vi som intervjuare en skyldighet att 

informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

för deltagandet. Att tillåtas vara anonym är en rättighet som våra intervjuade har. Vår 

frågeställning är inte beroende av att peka ut någon särskild eller namnge någon. 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att vi, cirka två veckor innan intervjuerna, sökte upp 

våra undersökningspersoner och lämnade ett brev (se bilaga 3) om intervjuerna och vad den 

skulle handla om. Vi anser att vi genom detta gav personerna i fråga en möjlighet att 

förbereda sig i god tid. Vetenskapsrådet rekommenderar att forskaren bör ge 
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undersökningsdeltagare tillfälle att ta del av undersökningsrapporten innan den publiceras. Vi 

har, i något fall då vi ansett det nödvändigt, låtit de intervjuade läsa igenom 

sammanställningen av intervjun, för att på så sätt undvika felaktiga tolkningar från vår sida. 

Samtliga intervjuade kommer också att få ta del av rapporten, då den är fullständig, detta 

enligt Vetenskapsrådet rekommendation nummer två.  

 

3.5 Analysmetod 
 

Efter vår kvalitativa undersökning bearbetade vi materialet genom att förlita oss på det vi 

antecknat och det vi spelat in med hjälp av bandspelaren. På grund av tidsbrist utförde vi alla 

intervjuer innan vi påbörjade själva bearbetningen. Trost (1993) rekommenderar att man inte 

ska analysera under eller i direkt anslutning till intervjuerna. Han anser att man behöver en 

viss distans till själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt (s. 113). Patel 

och Davidson (2003) hävdar motsatsen, att det är bättre med en löpande bearbetning för att på 

så sätt ha intervjun i färskt minne (s. 119). Upplägget för bearbetningen bottnade i våra 

anteckningar, men bandinspelningen kom att fungera som hjälpmedel om vi till exempel 

glömt eller missat någonting. Intervjuerna var av informativ karaktär, och därför har vi valt att 

kalla våra intervjuade pedagoger för informanter i resterande delar av arbetet. 

 

3.6 Resultat av intervjuer 
 

Intervjuerna utgick ifrån två huvudfrågor. Vi frågade dels efter informantens tankar om hur 

barn lär sig att läsa och skriva, samt hur informanten går tillväga då hon ska lära barn att läsa 

och skriva. 

 

3.6.1 Intervju ett 

 

I första intervjun, tillfrågades en förskollärare, A, och en grundskollärare, B. A har arbetat 

som förskollärare i cirka femton år och lärare B har arbetat som grundskollärare i drygt tjugo 

år. 
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Det första A tänker på när hon ska lära barn läsa och skriva är att det ska vara roligt, det är 

basen för barns läs- och skrivutveckling. De sjunger, klappar och stampar och använder sig av 

ramsor. Ett viktigt hjälpmedel i sammanhanget är språkpärmar, som kommunen delat ut till 

alla förskolelärare. I pärmen finns förslag på olika språkstimulerande övningar, samt språkliga 

mål som barnen ska ha uppnått vid en särskild ålder. Hon poängterar samtidigt att hon inte 

följer dessa slaviskt. A menar att det är viktigt att känna till vad barnen kan när de kommer, 

eftersom allt egentligen handlar om en mognadsprocess. A och B försöker laborera med 

språket så mycket som möjligt tillsammans med barnen. De plockar bort ord från meningar, 

tillfogar ord och delar på ord och meningar. Detta gör de för att barnen verkar uppleva det 

som roliga övningar och för att A och B märker att barnen tar in kunskap och kommer vidare i 

sin språkutveckling. B instämmer och tillför samtidigt hur viktigt det är att leka med språket 

och att man försöker bygga det man gör utefter barnens intresse och nyfikenhet. ”Alla 

befinner sig någonstans i läs- och skrivprocessen, vare sig det handlar om att läsa sitt namn 

eller kunna läsa på skyltar”. A och B tycker det är viktigt att öva barnens fonologiska 

medvetenhet, bokstäverna och ljuden. Under de första två månaderna i skolan lär de sig 

symboler för varje ljud och de rabblar alfabetet, dessförinnan tittar de på meningar. De skriver 

till exempel här är jag och sedan klipper de ut orden. De laborerar och ställer frågor som Kan 

vi vända på det? Kan vi få en annan ordföljd? På så sätt ser barnen vilka delar meningar 

består av. De går från helheten till delarna. Det första A och B gör, tillsammans med alla 

barnen, är att titta på fem myror är fler än fyra elefanter. Därefter ger barnen sig ut på 

bokstavsjakt och försöker finna så många ord som möjligt som börjar på den bokstav som de 

nyss bekantat sig med. De klipper i tidningar, får säga ord som börjar på just den bokstaven 

och de formar bokstäver i lera, eller så får barnen lägga sig på golvet och forma den bokstav 

pedagogen säger att de ska lägga sig i. Pedagogerna försöker använda sig av så många sinnen 

som möjligt i undervisningen. De använder ett slags bokstavshäfte där barnen först ska hitta 

en viss bokstav i texten, rita något som börjar på den bokstaven, skriva en mening till och 

slutligen forma bokstaven. Det sistnämnda lägger pedagogerna stor vikt vid, liksom 

ljudningen. Det är något man måste kunna och har nytta av framöver. ”Det går inte bara att 

lära sig ordbilder, man måste kunna ljuda”. En gång i veckan introducerar de en ny bokstav 

och bearbetningen efteråt ter sig olika, helt beroende på var eleven befinner sig. Ettorna, A 

och B kallar sexåringarna för nyingar och sjuåringarna för gamlingar, får vara med och titta 

på fem myror är fler än fyra elefanter, dels i förskoleklassen, men även i ettan. Detta upplever 

lärarna som positivt, då barnen andra gången de ser på avsnitten, upptäcker nya saker. Både A 

och B använder sig av läslådor, en slags låda med bokstäver, där vokalerna är rödmarkerade 

 26



och där samma kort både visar stora och små bokstäver. Barnen får sedan i uppgift att lägga 

ord. Kan du lägga sol? Kan du lägga något ord själv? Alla får öva på ljudning och ordbilder. 

A anser att det är viktigt att ge de nyingar som redan kan läsa, hemläxa. De får ett slags 

material som består av bilder och stora och små bokstäver. Det gäller sedan för barnet att 

lägga rätt ord under rätt bild. De får korten i en ask och ska sedan visa sin lösning för läraren. 

B inflikar att gamlingarna får individuella läsläxor, små skönlitterära läsböcker. De som inte 

kan läsa, får ett bokstavshäfte. Tanken med detta häfte är att läraren ska läsa först, och att 

barnen sedan tar hem och praktiskt taget lär sig texten utantill, vilket A och B tycker är bra, 

men de vill att barnen ska följa texten med fingret. I samma häfte finns bokstäverna längst bak 

och de kan också få i uppgift att träna dessa huller om buller. Böckerna har olika 

färgmarkeringar för svårighetsgrad, men A och B upplever aldrig att eleverna intresserat sig 

för dessa. På vårterminen delas barnen in i olika språkgrupper, där barnens språkliga mognad 

ligger till grund för gruppindelningarna. Den första gruppen kännetecknas av rim, ramsor och 

ljud, den andra är för de barn som är på gång med sin läsning och skrivning, och den sista är 

för dem som är läsare och skrivare och som behöver komma vidare och utmanas ytterligare. A 

och B pratar aldrig om vad grupperna står för och varje ansvarsfröken planerar för sin grupp. 

 

A betonar högläsningens betydelse i sammanhanget. ”Högläsning ska vara en ingrediens som 

förekommer varje dag och den stimulerar barnens egen läsning, ökar ordförrådet, bidrar till 

närhet och möjliggör kunskap om omvärlden”. Vid varje föräldramöte, försöker lärarna 

uppmuntra föräldrarna att läsa mycket för sina barn. A och B tycker att det är en bra satsning 

som har gjorts där barnen belönas med en gratis bok från biblioteket om de lånat tio böcker.  

 

Ett annat inslag man kan använda sig av är en form av snabbläxa där man ska lägga ord som 

här, är, en, ett, i ett snabbt tempo på bordet, för att på så sätt träna upp ögat och lära sig att 

känna igen. Både barnet och föräldern lägger korten. Ett annat tillvägagångssätt är 

händelsebilder, där barnen själva får berätta en egen saga till bilderna. A och B påpekar att 

man ska våga använda bilden som hjälpmedel. De anser också att en annan bra övning är 

ljudenliga korsord. 

 

A och B avslutar med att betona vikten av att barn har rätt att få lära i sin egen takt och att 

man måste möta barnet där det befinner sig. Det handlar om att visa hänsyn för barnens olika 

förutsättningar samt utgå från att allas förkunskaper duger. I någon slags bemärkelse är alla 

barn läsare. 
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3.6.2 Intervju två (transkribering, se bilaga 4) 

 
Till intervju nummer två tillfrågades ytterligare en förskollärare, C, och en grundskollärare, 

D. Förskollärare C har varit yrkesverksam lärare i 35 år och grundskollärare D i 18 år.  

 

C och D har gemensam genomgång av alfabetets bokstäver med alla barnen. Till de barn som 

inte kan alla bokstäver när de kommer till skolan, använder C sig av Bornholmsmodellen, som 

innehåller lyssna-lekar, rim och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ord, analys 

och syntes samt betoningsövningar. De använder sig av många olika verktyg: bokstavsspel, 

klossar, bokstavsmattor som barnen kan använda som ett pussel i korridoren eller i 

klassrummet. Sedan kan C be barnen att gå och sätta sig på en viss bokstav på mattan, eller 

leta reda på bokstäver i sitt namn. D menar att det dels finns en komponent som innebär att 

barnet lär sig känna igen bokstaven, dels en komponent som innebär att barnet kan lokalisera 

ljudet till bokstaven. För de barn som inte kan läsa använder de sig mycket av rim och ramsor, 

lekar och spel just för att barnen ska lära sig att lokalisera ljuden och känna igen bokstäverna. 

När barnen lärt sig känna igen bokstäver, både synligt och visuellt, samt är mogna för det, får 

de sin första läsläxa. Böckerna de använder sig av härstammar från Australien och innehåller 

mycket bilder som är kopplade till orden i boken, och en del av dessa ord återkommer ofta. 

Böckerna bygger på förförståelse och meningen är att barnen tillsammans med pedagogen 

samtalar om boken innan man läser den.  

 

C och D använder sig också av en storbok, där de läser tillsammans med barnen. De pekar på 

orden de läser, övar läsriktningen och talar om ord och meningar. C och D försöker använda 

sig av språket i så naturliga sammanhang som möjligt och utgår från helheten, eftersom det 

känns mest meningsfullt. Barnen skriver dagbok, sagor och berättar om sina upplevelser. De 

använder sig av dikteringar och delar av LTG-metoden. Eftersom klassen i år består av en del 

svaga elever, så går de igenom alla bokstäverna gemensamt. Även de barn som redan kan alla 

bokstäver är med på detta, eftersom C och D anser att den lilla stunden som detta pågår kan 

ses som en gemensam upplevelse och repetition. 

 

C och D försöker även tillgodose de barn som redan kan läsa. Efter bokstavsgenomgången gör 

varje barn olika saker. Det är viktigt att lära barnen att forma bokstäverna ordentligt. De barn 

som redan kan läsa, kan behöva öva sig på att skriva. 
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Eftersom det inte finns en metod som passar alla och som är rätt, betonar C och D att det är 

viktigt att barnen blir bemötta med många olika metoder. Barnen måste hela tiden få vistas 

och omringas i en miljö med bokstäverna, där de blir stimulerade. Barnen måste själva vilja 

lära sig läsa. ”Många gånger kan man tro eller tycka att detta sker av sig själv, men det är inte 

alltid det gör det. Vissa barn behöver olika metoder för att prova sig fram och för att lyckas 

knäcka läskoden”.  

 

3.6.3 Intervju tre 

 

Den tredje intervjun gjordes med ytterligare en grundskollärare, som vi kallar för E. E har 

varit yrkesverksam lärare sedan sjuttiotalet och säger att hennes arbetssätt har ändrats 

efterhand som nya vetenskapliga rön och nytt arbetsmaterial har tillkommit. Hennes 

grundtankar om hur barn lär sig läsa och skriva är att barnen lär sig av sig själva. Pedagogerna 

är en hjälp som finns till hands och vägleder barnen mot målet, att lära sig läsa och skriva. 

Hon säger att de flesta barn vill lära sig läsa, men en del möter på svårigheter på vägen och 

dessa barn måste då erbjudas alternativa vägar för att nå slutmålet. E liknar läraren vid en 

demonstratör, som visar barnen hur man kan gå till väga för att lära sig läsa. 

Mognadsprocessen hos barnet är också en viktig aspekt. ”Barnet lär sig inte läsa förrän det är 

moget för uppgiften, därför är det viktigt att ha ”is i magen” och tålamod med en del barn. Det 

viktigaste av allt är att barnen har roligt under processen”. E säger också att de flesta barn 

knäcker läskoden i smyg, det vill säga utan att pedagogen är närvarande och får uppleva 

stunden.  

 

Varje vecka arbetar E:s klass med bokstavsinlärning, veckans bokstav. E använder sig då av 

en hemlig väska som innehåller saker som börjar på en viss bokstav. Barnen får gå fram och 

känna i väskan, beskriva föremålen och pedagogen skriver med stora bokstäver upp vad som 

finns i väskan. Barnens uppgift är sedan att hitta veckans bokstav. Sjuåringarna har redan 

gjort samma uppgift året innan, men får en god repetition i bokstavsarbetet. Efter övningen 

med den hemliga väskan arbetar sexåringarna med en klippövning till bokstaven, för att öva 

motoriken vid klippning. Arbetar man med bokstaven S, så kan man till exempel klippa ut en 

sol. Barnen färglägger också bokstaven s och samlar allt i en pärm. Sjuåringarna har en 

bokstavsbok som de arbetar i efter egen takt. Boken heter Silorema och det är just den 
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ordningen man arbetar med bokstäverna; s först, sen i, l, o, r, e, m och a – silorema. Boken 

innehåller bland annat ljudanalys, läsning, skrivning och ordbilder.  

 

När barnen kan bokstäverna någorlunda, börjar de läsa enklare böcker. Alla har läsläxa. 

Sexåringarnas mål är att ”läsberätta” boken i skolan, medan sjuåringarna läser boken. De som 

är duktiga läsare får i uppgift att svara på enkla frågor om innehållet i boken. På så sätt ser 

pedagogerna inte enbart att barnet kan läsa, utan också att det förstår vad det har läst. Målet är 

att läsa en stund varje dag. Sjuåringarna har också läseböcker. Dessa är indelade i tre olika 

svårighetsnivåer och varje barn läser ett kapitel i veckan ur denna. Högläsning förekommer 

näst intill dagligen. Man arbetar också med korsord, skrivning, läsning och arbete med lösa 

arbetsblad som en komplettering till arbetet. Om en sexåring känner sig redo och vill påbörja 

någon del inom ramen för vad sjuåringarna gör, så är detta också möjligt. 

 

E arbetar bland annat efter LTG-metoden och med bokstavsljudning. ”Jag blandar det mesta 

från olika metoder och plockar godbitarna från varje metod”. Det viktigaste är att barnen 

tycker att det är roligt med arbetet. Målet är att de efter årskurs ett ska klara att läsa enkla ord 

och detta tycker E att hon uppnår med sitt arbetssätt. 

 

3.6.4 Intervju fyra 

 

Grundskolelärare F har arbetat med barn i grundskolan i snart trettio år. Lärare F anser att 

man kan jämställa barns läsinlärning med hur de lär sig prata; det är varken svårare eller 

lättare, bara omgivningen stödjer barnet i processen. Hon poängterar att en positiv miljö 

omkring barnet är en fördel då det ska lära sig läsa och skriva. F börjar med att utgå ifrån 

barnens egennamn, eftersom de oftast redan känner till de bokstäverna. En sak som F gör för 

att barnen ska få en känsla av att tal och skrift hör ihop, är att hon skriver ner exakt ordagrant 

vad barnen berättar om sina teckningar. Barnen ser då också skrivriktningen. 

 

Barnen ska känna att de klarar av övningarna och situationerna och de måste känna sig som 

en medlem i de läsandes klubb. Utantilläsning uppmuntras av F som fokuserar mer på 

innehållet än formen i början på läs- och skrivutvecklingen. Hon uppmuntrar barn med 

positiva kommentarer när de låtsasläser en bok för henne. ”Alla negativa kommentarer är 

förbjudna”!  
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F arbetar efter LTG-metoden, läsinlärning på talets grund, som blev populär i Sverige ungefär 

samtidigt som F fick sin lärarexamen. I början av arbetet styr F hårt vad som ska göras. Hon 

börjar med en diktering i helklass, på ett stort blädderblock. Oftast börjar hon med frasen Hej, 

sa Linda. (Barnens egennamn används). Alla barnens namn skrivs upp och på blädderblocket 

står sedan 5 till 10 fraser som börjar med Hej, sa. Läraren pekar på orden hon läser och 

barnen läser efter. Oftast kan barnen varandras namn och kan då lättare ”läsa” texten och 

känna sig stolta över att kunna. F pratar med barnen om begreppen mening och ord. ”Barnen 

får sedan sin mening datorskriven på ett papper, läser den, klipper itu orden, blandar om och 

lägger dem sedan rätt igen”. Därefter klistrar de orden i rätt ordning på ett papper. Så här 

fortsätter F tills hon märker på barnet att arbetet börjar bli tråkigt, då vet hon att barnet är redo 

för nästa steg. F är ute efter att barnen ska känna att de klarar av uppgiften och att de känner 

att ”jag kan läsa”.  

 

Dagen efter letar man efter ordet Hej på blädderblockstexten. F har en lapp med ordet som 

hon för in under texten när de läser gemensamt. När de kommer till ordet Hej ropar barnen 

”stopp”, och läraren ringar in det. Därefter får barnen alla fraserna på ett papper, klipper ut 

dem och klistrar in dem i en bok och ringar in alla Hej de hittar. Barnen ritar också en bild 

som hör ihop med innehållet i texten på samma sida. F fortsätter sedan med fraser som Jag 

vill, jag kan och jag ska. Hon bygger på med ett eller två ord, som ska letas upp och ringas in, 

varje gång en ny fras presenteras.  

 

F är medveten om att det inte finns en metod som passar alla barn, men hon anser att LTG-

metoden, med ordbilder som utgångspunkt, har fungerat för de flesta hon har undervisat. En 

del barn behöver komplettera med ljudning, och då försöker hon naturligtvis tillgodose 

barnets behov. F påpekar att det finns situationer i verkliga livet som kräver att man kan ljuda, 

till exempel vid långa ord, och menar att det är viktigt att barnen kan det. 

 

Bokstavsarbete är också en del av inlärningen. Barnen arbetar med en bokstav i taget och 

varje barn har ett protokoll i en bokstavspärm. Barnens arbetstakt bestämmer när byte av 

bokstav sker. Man har ingen särskild ordningsföljd att arbeta efter, utan barnen väljer själva. I 

klassen arbetar man också med skönlitteratur, barnen läser själva eller så läser F högt. Läsning 

och skrivning integreras i andra ämnen, till exempel innehåller barnens mattebok en enkel 

förklaring till varje kapitel, och denna försöker man använda som lästräning.  
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När F arbetar med skrivning i klassen, ligger fokus på att få igång ett skrivflöde, att barnen 

förstår att man kan skriva ner sina tankar och ord. F har klippt ut bilder från tidningar och 

målet är att barnen skriver en mening till varje bild som de väljer. Meningen skrivs utan 

rättning. Barnen får sedan läsa upp sin mening för klassen. Barnen får också skriva egna 

böcker, som läses upp för klassen. Skrivande av böcker är en så kallad öppen uppgift där 

barnen skriver efter egen förmåga och om vad de vill. Detta upplever barnen som positivt, 

enligt F. F poängterar att målet är att få igång skrivflödet och att hon därför inte rättar något i 

dessa texter. Hon fokuserar på innehållet och tänker på vad det är barnet vill förmedla med sin 

text. Det är viktigt att barnen följer den röda tråden i texten. 

 3.6.5 Intervju fem 

 

Den tillfrågade, G, har många års erfarenhet av att lära barn läsa och skriva och hon har jobbat 

som grundskollärare i 38 år. 

 

G inleder med att berätta att hon inte alltid använt samma tillvägagångssätt och att hon en 

gång tvingats ändra synsätt radikalt. När G utbildade sig för 38 år sedan, var det 

överhuvudtaget inte frågan om några teorier, snarare tips och idéer som, mer eller mindre, 

svaldes rakt av. Vid varje fortbildningstillfälle har G därför kastat sig över de nya rön som 

presenterats, och anser sig numera ha en mängd olika teorier i bagaget. Från början lärde G 

oftast ut en bokstav i taget och då lärde sig alla barnen samma bokstav. När barnen hade lärt 

sig ett lämpligt antal bokstäver, sattes dessa ihop till ljud och de ljudade. Ljudningen var 

mycket viktig, menar G. Dock blev det litterära innehållet mycket torftigt. Tillsammans drar 

vi slutsatsen att man gick från delarna till helheten. 

 

Under 80-talet var G på en förlagskurs med Almqvist och Wiksell, och ändrade därmed 

inställning kring hur barn ska känna lust och glädje inför läs- och skrivutveckling. Hon lärde 

sig att man ska utgå från barnens egna erfarenheter och hela texter, men tycker fortfarande det 

är viktigt att arbeta med bokstäver och ljud. G tycker att man kan ha gemensam 

bokstavsgenomgång, men frågar alltid de elever som kan läsa om de vill göra något annat. De 

flesta brukar dock vilja vara med. I årskurs två måste de skriva bokstäverna, så att G kan se att 

de format dem rätt. ”Barnen måste inse att varje bokstav har ett ljud, det är jätteviktigt”. Då 

utgår G från en hel text, till exempel stor- och lillbok där text och bild stödjer varandra, 

samtidigt som barnen får känna att de kan. G hävdar att det inte bara går att undervisa om 
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läsning, det krävs en del efterarbete och övningar också. Hon tycker det finns jättemycket 

man kan göra. I storboken kan man plocka ut enstaka ord, namn, laborera och bilda nya ord, 

vilket ord tycker de bäst om, ge dem i uppdrag att hitta tre verb som börjar på bokstaven b och 

så vidare. Hon menar att innehållet också kan överföras till barnens värld och de kan göra 

egna berättelser tillsammans. Barnen har även en jag-bok, som fungerar både som skol- och 

läxbok. Boken är halvfärdig, det står till exempel jag heter… jag bor på… och kräver barnens 

medverkan. Till varje avsnitt i boken finns en bildruta där barnen ritar en bild som passar till. 

Barnen kan sedan ta hem och läsa för sina föräldrar och därefter för G. 

 

G lyfter fram att det är ovärderligt att skapa någon form av läsinlärningsstund varje dag, 

speciellt för de barn som har svårigheter. G pekar på läsläxornas betydelse i sammanhanget 

och anser den nödvändig för att barnen ska uppnå flyt i sin läsning, och för att sedan, på 

mellanstadiet, kunna hänga med i OÄ-böckerna. Det viktigaste är dock att få en läsupplevelse 

av något slag. När barnens läsning flyter på bättre, får de läsläxa en gång i veckan. G tycker 

det är viktigt att skriva i meningsfulla sammanhang. I boken om mig får de skriva dagbok och 

G skriver alltid tillbaka. Har de stavat något ord tokigt, skriver hon det rätt i sin respons. Om 

någon elev skrivit för lite, är G noga med att ställa frågor. 

 

Barnen i klassen skriver brev, sagor och berättelser och ibland läser de upp dessa för varandra. 

I ämnet svenska har de ingen speciell läsebok. G poängterar att det som kommer före allt är 

hur ljud och bokstäver hänger samman, och för att uppnå ett sådant resultat kan det vara en 

god idé att ljudskriva tillsammans. G menar att det borde finnas två vägar för läs- och 

skrivinlärning, speciellt för de barn som har svårigheter. Det finns dels de barn som läser 

bättre än vad de skriver och dels de barn som skriver bättre än vad de läser. 

 

Högläsning är något G använder sig av varje dag vid fruktstunden. Tillsammans med 

arbetslaget har G arbetat fram lokala kursplaner för svenska. Dessa är ett bra stöd, både för 

lärare, barn och föräldrar. Intervjun avslutas med att G säger: ”Något av det roligaste i skolan 

är när barn lär sig läsa och skriva.” 
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3.7 Analys av resultat 
 

I intervjuerna kan vi urskilja tre olika områden om informanternas tankar kring läs- och 

skrivutveckling. Det första området är vilka tankar som ligger till grund för informanternas 

arbetssätt. Enligt våra informanter är det viktigt att barnet får vistas i en positiv miljö under 

läs- och skrivprocessen. En positiv miljö underlättar barnets utveckling. En informant menar 

att det inte är konstigare för ett barn att lära sig läsa än vad det är för barnet att lära sig prata.  

Mognadsprocessen hos barnet måste ligga till grund för undervisningen, säger fem av sju 

informanter. Barnen lär sig inte läsa och skriva förrän de är mogna för det.  En informant 

säger att det är viktigt att ha tålamod med de barn som inte går så fort fram som man önskar. 

En annan informant påpekar att det är viktigt att visa hänsyn för barnens olika förutsättningar 

samt att visa att alla duger. Det är viktigt att barnen får lära i sin egen takt och att pedagogen 

måste möta barnet på den nivå det befinner sig. 

 

Enligt informanterna ligger barnets erfarenheter och förkunskaper till grund för arbetet med 

läs- och skrivprocessen. Om man utgår från barnen och deras värld, skapas förförståelse i 

undervisningen. Undervisningen blir meningsfull när deras intresse och nyfikenhet sätts i 

centrum. En grundtanke som följer som en röd tråd i intervjuerna, är att det ska vara roligt att 

lära sig läsa och skriva. Variation i arbetssätt bör också förekomma. En informant menar att 

barnen lär sig läsa av sig själva. Samma informant ser läraren som en handledare som 

vägleder barnet genom att erbjuda olika metoder att nå målet, att knäcka läskoden. Fyra 

informanter påpekar att det inte finns en metod som passar alla barn, utan pedagogerna bör ha 

alternativa vägar att tillgå.  

 

Det andra området, som kan urskiljas ur intervjuerna, berör informanternas tillvägagångssätt i 

läs- och skrivutvecklingsundervisningen. Samtliga informanter använder sig av språk- och 

bokstavslekar av olika slag. En informant nämner Bornholmsmodellen, någon nämner ramsor, 

klapp- och stamplekar samt sång. Bokstavslekarna syftar till att barnen ska koppla samman 

bokstäver med dess korrekta ljud. Ljudning används i olika omfattning och de intervjuade 

anser att det är viktigt att kunna ljuda ut ord. Pedagogerna laborerar med bokstäver, ord och 

meningar. Samtliga informanter arbetar med alfabetet och en genomgång av dess bokstäver. 

Bokstavsarbetet ser olika ut, några använder sig av film som introduktion och arbetar sedan 

vidare i olika bokstavshäften. Någon börjar med att visa olika föremål, som alla börjar på 
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samma bokstav. Därefter arbetar barnen i sina böcker och med det kapitel som tillhör 

bokstaven. Sexåringarna gör enklare övningar till varje bokstav och kan till exempel klippa ut 

bilder som hör samman med bokstaven. I klasserna finns olika bokstavsspel, klossar och 

mattor som pedagogerna kan använda sig av i undervisningen. 

 

Böcker och skönlitteratur används i läs- och skrivundervisningen. En informant arbetar med 

gemensamma läseböcker, som finns i tre svårighetsnivåer. Övriga använder små, tunna 

böcker med enkel text. Barnen läser något varje dag. Högläsning nämns som en viktig del i 

arbetet och förekommer nästintill dagligen. Barnen läser högt för varandra eller så läser 

pedagogen högt för barnen. Två informanter nämner att de samtalar med barnen om böckerna 

innan de läser dem, för att på sätt skapa förförståelse hos barnen.  

 

Dagboksskrivande, brevskrivning, berättelseskrivning och annan form av skrivning nämns i 

samtliga intervjuer. En informant använder bilder som barnen får välja själva och skriva en 

mening till. Två andra informanter använder samma metod, fast barnen har då händelseböcker 

som de skriver i. Barnen får ofta skriva utifrån sig själva, eftersom pedagogens mål är att 

skapa ett skrivflöde. Innehållet är det som prioriteras, och formen kommer i andra hand. En 

informant rättar i sin respons till barnen i deras dagböcker, medan en inte rättar alls.  

 

En informant arbetar till stora delar utefter LTG-metoden och två andra nämner att de tar 

delar från metoden. En annan metod som mer eller mindre används, är arbetet med storbok 

och lillbok. Denna metod, liksom LTG-metoden, tränar läsriktningen samt ger en möjlighet 

att öva ord och meningar och ger barnen en insikt i att tal och skrift hör ihop. Den informant 

som använder LTG-metoden i större utsträckning, nämner också att barnen måste känna sig 

som medlemmar i de läsandes klubb. Hon uppmuntrar all form av läsning, också 

utantilläsning och berättande. Negativa kommentarer är förbjudna.    

 

Det tredje området gäller vilka mål informanterna har med sitt arbete. A och B menar att alla 

barn är läsare i någon form. Målet är att utveckla deras kunskaper och föra dem vidare i läs- 

och skrivutvecklingen. C och D strävar efter att bemöta barnen med olika metoder för läs- och 

skrivinlärning och vill hjälpa barnen att knäcka läskoden. E har som mål att barnen ska klara 

att läsa enklare ord när de går ut ettan. F vill få igång läsningen och skrivflödet, med betoning 

på innehållet. G strävar efter att barnen förstår sammanhanget mellan ljud och bokstäver och 

hur dessa hör samman.
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4. DISKUSSION 

 
I diskussionsdelen redogör vi för de tankar som uppstått under och efter arbetets gång. Vi 

kopplar våra åsikter till resultatet och till den redovisade litteraturen. 

 

4.1 Tillvägagångssätt i teori och praktik 
 

Efter att ha förankrat oss i teorier kring läs- och skrivutveckling och efter att ha genomfört 

intervjuer inom samma område, kan vi konstatera att våra informanters metoder, i stor 

utsträckning stämmer överens med de vi presenterat i vår teoridel.  Om vi går långt tillbaka i 

tiden, möter vi tankar som inte överensstämmer med vad som används idag. Behaviorismen 

menade att man skulle utgå från delarna till helheten och träna bokstäverna och 

ljudförbindelserna för sig själv och man hade åsikten att felen skulle korrigeras 

meddetsamma. Genom informanterna, har vi kommit fram till att man idag går från helheten 

till delarna och utgångspunkten är texter som knyter an till barnets egen erfarenhetsvärld. 

Detta synsätt går hand i hand med det som kognitivismen uttryckte i slutet av 1950-talet. 

Redan i 1800-talets Sverige fanns förespråkare för de olika metoderna, helhetsmetoden och 

ljudningsmetoden, vilket existerar än idag. Under samma sekel menade man att läsningen 

skulle vara bokstavstrogen, texten skulle kunnas utantill. Utantilläsning förekommer även 

idag, men inte som ett krav.  

 

I början av 1900-talet aktualiserades ordbildsmetoden och målet var att basera texterna utifrån 

barnens intressen. På så sätt skapades meningsfullhet i lektionerna, vilket många pedagoger 

idag verkar ha i bakhuvudet, att ständigt försöka skapa meningsfullhet i de situationer barnen 

befinner sig i. Kursplanen i svenska (Skolverket 2000) poängterar hur viktigt det är att 

undervisningen utgår från barnens vardag och tidigare erfarenheter, för att på så sätt skapa en 

god förförståelse, vilket, som sagt ligger till grund för dem som befinner sig inom skolans 

värld.  

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag, enligt Lpo94, är att skapa goda möjligheter och 

förutsättningar för elevernas språkutveckling (Utbildningsdepartementet 2002). Vi hävdar att 

informanterna, genom att få barnen att tala, lyssna, skriva, läsa och ta del av skönlitteratur och 

film, uppfyller dessa kriterier.  Läroplanen menar också att kunskap ska ges i olika former och 
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att eleven måste få hitta sin egen inlärningsstrategi. För att göra det, krävs att pedagogen 

släpper tyglarna fria och erbjuder eleverna olika metoder för att hitta just sin strategi. Ger 

pedagoger som väljer att arbeta utefter en renodlad metod, till exempel LTG-metoden, eleven 

möjlighet att hitta sitt eget tillvägagångssätt? Vi tror att det kan finnas en risk för de barn som 

har svårt att se mönstret, det vill säga att gå från helheten till delarna. Kanske finns det de 

barn som föredrar att arbeta från delarna till helheten? Att vi alla är olika är således ingen 

nyhet. Det är framförallt viktigt att pedagogen har kunskap om flera av de metoder som 

faktiskt står till förfogande. 

 

Vid 1900-talets början diskuterade pedagoger om läsning och skrivning var två helt skilda 

färdigheter och därmed borde undervisas separat. I Lpo94 står att ämnet svenska inte kan 

delas upp i olika moment, utan att läsning och skrivning bör behandlas som en helhet, en 

uppfattning som delas av Liberg (2003). Vi har uppfattat det som att informanterna är av 

samma åsikt och arbetar därefter.  En informant nämner skrivning och läsning som separata 

delar. Huruvida hon ser dem som separata delar, ställer vi oss tveksamma till. Vi tycker att 

informanterna först och främst arbetar med läsningen, därefter låter de barnen börja på själva 

skrivandet. För att kunna skriva krävs att man har en uppfattning om bokstäverna och språkets 

uppbyggnad. Vi anser att lika viktigt som det är att uppmuntra barnen när de låtsasläser, är det 

att uppmuntra deras låtsasskrivning. Om ett barn bemöts med negativa kommentarer i sin 

läroprocess, oavsett vilket målet är, tappar de självförtroende och därmed tron på sig själva, 

vilket hämmar deras utveckling negativt, enligt oss. 

 

Att lära sig läsa och skriva, är enligt Frost (2003), detsamma som att lära sig tala. Denna 

uppfattning delas, mer eller mindre av Söderbergh (1988), Björk och Liberg (1996) och Smith 

(1985). En informant, nämnde sambandet mellan läsinlärning och talinlärning som en 

grundtanke i arbetet. Söderbergh menar att språket utvecklas i social samvaro med andra, 

något grundskolans kursplan samtycker till. Vi tror att det är mycket lättare att lära sig tala av 

den enkla anledningen att talet är något människan möter dagligen, varje timme, varje minut, 

varje sekund. Talet är det första språket vi lär oss kommunicera med. Hade vi i första hand 

kommunicerat med skriften, hade skriftspråket varit lika lätt som talinlärningen idag är.  

 

Ordbildsmetoden som Söderbergh (1988) är positivt inställd till, nämns av några informanter, 

men enligt oss är denna en liten del av hela läs- och skrivprocessen. Vi anser att metoden är 

bra, då en del barn har lätt för att ta till sig ordbilder och därmed kan få känna sig som läsare. 
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Vi tycker det är en viktig aspekt i läsprocessen, att barn får känna sig som läsare. Får de det, 

skapas självförtroende, vilket i grund och botten är ett av nyckelorden när barn ska lära sig 

läsa och skriva.  En av informanterna påpekar att det är viktigt att barnen får känna att de 

tillhör de läsandes klubb. Vi jämför denna klubb med Smiths (1985) de läskunnigas förening, 

en grupp där medlemmarna stöttar varandra. De icke läs- och skrivkunniga barnen får stöd av 

de läs- och skrivkunniga vuxna. Smiths förening är en bra tolkning av hur omgivningen bör se 

ut och agera då ett barn ska lära sig läsa och skriva. Inte bara pedagogen i skolan, utan också 

föräldrar, syskon och andra vuxna bör intressera sig för barnet och stödja det på sin väg mot 

målet. Lärande är något som inte bara sker i skolan, utan överallt i barnets närmiljö. Därför 

anser vi att det är viktigt att barnet möts med förståelse och uppmuntran var det än befinner 

sig. 

 

Den informant som talar om de läsandes klubb, poängterar också att alla negativa 

kommentarer är förbjudna i klassrummet under läs- och skrivprocessen. En positiv miljö är en 

åsikt som delas av samtliga informanter. Vi tolkar en positiv miljö som allt från attityder till 

det som sker i klassrummet, till klassrummets utformande och meningsfullhet i de aktiviteter 

som sker. Björk och Liberg (1996) menar att läraren måste veta vad hon vill åstadkomma med 

sin undervisning, och det tror vi är ett måste, liksom att uttrycka sig positivt, för att 

överhuvudtaget kunna bidra till meningsfullhet i lektionerna. Björk och Liberg nämner 

betydelsen av att ha roligt i klassrummet. Detta är något som samtliga i våra intervjuer tar upp 

som en viktig del i undervisningen. Björk och Libergs åsikter står i direkt kontrast till de 

tankar som fördes fram under behaviorismens anda, där det är viktigt att skilja på vad som är 

rätt eller fel. Enligt Björk och Liberg ska skolan inte vara någon institution för rätt eller fel. 

Att rätta ett barn som befinner sig i början av sin läs- och skrivprocess är förbjudet, om vi 

tolkat Björk och Liberg rätt. En informant påpekar också att rättning inte sker i början av läs- 

och skrivprocessen. Får barnet höra att det gjort fel tycks de ta ett steg bakåt i sin utveckling, 

istället för framåt. Vi anser att pedagogen och barnen i klassen bör ha en bra kommunikation 

sinsemellan, där pedagogen och barnet kommer överens om huruvida rättning ska ske eller ej. 

 

Norberg (2003) betonar vikten av att påbörja arbetet med läsning och skrivning där barnet 

befinner sig. Hon anser att barnet ska känna sig tryggt och säker och att läsningen bör få ta 

tid. Samtliga informanter nämner att barnets mognadsgrad måste ligga till grund för 

undervisningen, att det är viktigt att möta varje barn på den nivå det befinner sig. Dessa tankar 

stämmer överens med Norbergs, att läsningen bör få ta tid, vilket i sig är fråga om en 
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mognadsprocess hos barnet. Något vi kan konstatera efter intervjuerna är att alla barn är olika 

och lär således i olika takt och som pedagog måste man acceptera och respektera detta 

faktum.  

 

Samtliga informanter använder sig av högläsning som en metod vid barnens läs- och 

skrivutveckling och vi tror att om alla pedagoger utgick från att detta vore en dagligen 

förekommande ingrediens, är mycket är vunnet. Högläsning bidrar inte bara till en mysig 

stund, utan ger också barnen möjlighet att utöka sitt ordförråd och få ny kunskap om sin 

omvärld. Högläsning är ett inslag som vi alltid använt oss av på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar, och vi upplever den stunden som höjdpunkten på dagen. Skönlitteraturens 

betydelse i sammanhanget bör inte förringas och vi tror att det är viktigt att barnen dagligen 

läser något. Vad detta något är, spelar ingen roll, bara de läser. Innan, under och efter 

läsningen är det minst lika viktigt att samtala och bearbeta det nyss lästa. Vår undersökning 

visar att detta är något som några informanter använder sig av. Hur bearbetningen sker kan 

variera, ett sätt är att skriva utifrån böckerna. Vi anser att skrivning är en lika viktig del i läs- 

och skrivprocessen, då läsning och skrivning går hand i hand. Innehållet bör prioriteras före 

formen, eftersom det viktigaste enligt oss är att skapa nyfikenhet och lust hos barnen inför det 

de ska läsa och skriva. Vi hävdar att om ett barn har roligt, presterar de bättre och 

motivationen stärks.  

 

Tillvägagångssätten för att lära barn läsa och skriva är många och våra informanter gav 

förslag på redan utarbetade metoder som förekommer i undervisningen. En av informanterna 

använder sig till största delen av LTG-metoden som utgångspunkt i arbetet. Övriga 

informanter använder sig däremot bara av vissa delar ur denna metod och blandar med andra 

tillvägagångssätt. Enligt oss skapas på så sätt nya metoder hela tiden. Vi tycker att LTG-

metoden är en bra och lämplig metod att använda sig av, men den tillgodoser inte alla barns 

behov, och det tror vi inte att någon renodlad metod gör. Det handlar snarare om att hitta de 

bästa delarna och sätta ihop dem till en väl fungerande helhet för alla barnen, något som vi 

verkligen insett under arbetets gång. Än en gång kan vi konstatera att det ena inte behöver 

utesluta det andra, liksom i fråga om whole-language- och phonics-traditionen. Det finns inget 

antingen eller, vilket informanternas tillvägagångssätt är ypperliga exempel på. En blandning 

av ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna vara de språk- och bokstavslekar som, mer eller 

mindre, alla informanter använder sig av. 
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Vi tycker att metoden att använda storbok och lillbok påminner om LTG-metoden. I båda 

metoderna utgår man från en gemensam text och båda visar barnet läsriktningen, men i LTG-

metoden har barnen själva skapat texten. Storbok och lillbok bidrar till att alla barn tillåts vara 

med från allra första början i läs- och skrivundervisningen, utifrån sina förutsättningar. I 

samband med det skapas självförtroende hos barnen, vilket är en bra grund att stå på. Att leka 

fram språket är också en bra utgångspunkt och detta förekommer i Bornholmsmodellen. Även 

om långt ifrån alla informanter nämnde denna metod, så använder man liknande övningar i 

sitt pedagogiska arbete med barnen. Exempel på sådana övningar är rams-, klapp- och 

stamplekar.  

 

Om man gör en jämförelse mellan de metoder lärarstudenter på högskolan i Kristianstad fått 

lära sig och de som används av yrkesverksamma lärare, så finns det en påtaglig skillnad. 

Många av de metoder lärarstudenterna getts inblick i är av renodlad karaktär, såsom LTG-

metoden och Bornholmsmodellen. Vi tror att syftet med det är att lärarstudenterna ska bli 

inspirerade av så många metoder som möjligt, för att sedan kunna hitta sin egenart, liksom de 

intervjuade har gjort. Vi har i forskningsprocessen kommit till insikt om detta, vilket vi innan 

arbetets början inte alls tänkte på; det finns inte någon metod som är rätt eller fel. Den största 

likheten är att de tillvägagångssätt som lärarstudenterna på högskolan i Kristianstad fått 

presenterade, i stor utsträckning används ute på skolorna. Vi har fått bevisat att man inte 

behöver ha en utarbetad plan klar i huvudet för hur man ska lära barn läsa och skriva, utan allt 

handlar egentligen om vilka barn man vänder sig till och vilka erfarenheter dessa barn har. 

Detta konstaterande har i sig stärkt oss oerhört i vår yrkesroll och vi känner oss numera trygga 

i vår tro på oss själva som lärare.  

 

4.2 Tankar kring syftet 
 

Syftet med vårt examensarbete var att göra en jämförande undersökning utifrån likheter och 

skillnader i undervisningsmetoderna för läs- och skrivutveckling mellan lärarstudenter på 

högskolan i Kristianstad och yrkesverksamma lärare ute på fältet. Teoridelen redovisar den 

forskning som vi anser ha fått störst utrymme under utbildningen. Intervjuerna visade på stora 

likheter med forskningen och där gavs många förslag på de tillvägagångssätt som används ute 

på fältet, vilket var nödvändigt för att kunna göra en återkoppling till teorin. En god 

teoribakgrund och givande intervjuer har bidragit till att vi har uppnått vårt syfte. 
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4.3 Metoddiskussion 
 

Vi upplever det som att vi var ute i god tid innan intervjuernas genomförande. Det är alltid 

positivt att man kan erbjuda informanterna god tid till att förbereda sig för att på så sätt få så 

uttömmande svar som möjligt, vilket var ett måste för att vi skulle uppnå vårt syfte. Det 

kändes onekligen som om intervjuerna gav mycket och att informanterna hunnit förbereda sig 

väl. Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda om vi styrt intervjuerna i högre grad? 

Avsikten med att inte styra intervjuerna var att informanterna skulle ges möjlighet att lyfta 

fram det som de tycker är viktigast i processen när barn ska lära sig läsa och skriva. Vi ville 

därmed få insikt i just deras arbetssätt och inte styra dem in på tankegångar som redan 

existerar; vi ville finna var och ens egenart av undervisningsmetoder.  

 

 Efter genomförd undersökning anser vi att vi borde ha intervjuat fler förskolepedagoger 

tillsammans med grundskolelärare, då det kändes som om de intervjuerna gav mest. Läs- och 

skrivprocessen hos barn börjar redan i förskoleklassen och pedagogerna i denna klass och 

pedagogerna i skolår ett, samarbetar i stor utsträckning. Genom att intervjua båda dessa 

pedagoger fick vi en bättre insikt i det sammanhängande arbetet med läs- och skrivutveckling; 

en röd tråd förankrades hos oss. Något vi också borde ha tagit hänsyn till och lagt större vikt 

vid är lärarstudenters egna tankar kring barns läs- och skrivutveckling. Vårt syfte var att 

jämföra lärarstudenters kunskaper om teoretiska tillvägagångssätt för barns läs- och 

skrivutveckling med verksamma lärare ute på fältets metoder. Vår uppsats hade genom 

intervjuer med lärarstudenter och lärare ute på fältet fått en mer vetenskaplig anknytning, då 

fler utomstående lärarstudenter hade medverkat till resultatet och två olika lärarkategorier 

hade ställts mot varandra; de nyutexaminerade och de redan verksamma. Vi anser att 

uppsatsens trovärdighet därmed hade stärkts. 

 

4.4 Vidare forskning 
 

Efter att ha bearbetat vårt material och sammanfört teori och undersökningsresultat i 

diskussionen, har vi kommit fram till att det finns aspekter i vårt arbete som vi skulle vilja 

veta mer om och därför undersöka ute på skolorna. Vi har två förslag på vidare forskning 

inom området för läs- och skrivutveckling i teori och praktik: 
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• Hur tar man som pedagog reda på barns förkunskaper, för att på så sätt utgå ifrån 

dessa i undervisningen? 

• Ges barnen i dagens skola möjlighet att lära i sin egen takt?  
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5. SAMMANFATTNING 
 
Arbetets specifika frågeställningar lyder: Hur ser yrkesverksamma lärares teorier och metoder 

i läs- och skrivutveckling ut och vad får lärarstuderande på högskolan i Kristianstad lära sig 

om barns läs- och skrivinlärning och vilka likheter respektive skillnader finns dessa emellan? 

Vi använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi intervjuade sju pedagoger som 

alla arbetar i skolans sex- och sjuårsverksamhet. Vårt mål var att få fördjupade kunskaper om 

vilka metoder som finns för barns läs- och skrivutveckling samt hur lärare ute på fältet rent 

praktiskt går tillväga. 

 

För att förstå det arbete som pågår idag gällande läs- och skrivutveckling, krävs att vi går 

långt tillbaka i historien. På 1600-talet ställdes inga som helst krav på att man skulle förstå det 

man läste, idag är betydelsen av att förstå det man läser större än någonsin. Innehållet är 

viktigare än formen, visar resultatet av våra intervjuer. Hur barn på bästa sätt tillägnar sig läs- 

och skriftspråket, varierar och metoderna är många. En av informanterna menar att det gäller 

att plocka godbitar lite varstans, vilket också är en slutsats vi dragit efter utfört arbete. 

Högläsning är en av många metoder man kan använda sig av för att barn ska ges möjlighet att 

bli goda läsare och skribenter. Detta är också en metod som Björk och Liberg (1996) 

förespråkar, liksom informanterna. Andra tillvägagångssätt är ordkort, rim och ramsor, LTG-

metoden och Bornholmsmodellen. Informanterna påpekade att en positiv miljö runt det 

lärande barnet är av stor betydelse. Barnet behöver den vuxnes uppmuntran och stöd. 

Resultatet visar att det är viktigt att pedagogen utgår från barnets värld och erfarenheter då 

man planerar undervisningen. 

 

Den största skillnaden mellan de metoder som högskolan förordar och de som brukas ute på 

fältet, är att de som används i verkliga livet är en salig blandning av delar här och där, som 

sedan sätts ihop till en väl fungerande helhet, alltså inga renodlade metoder. Det är vår 

tolkning. Utifrån våra intervjuer har vi dragit slutsatsen att läsande och skrivande lever i ett 

slags symbios, där det ena är beroende av det andra och att det inte finns en metod som passar 

alla barn. 
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Bilaga 3 

Hej!  

 

Vi är två lärarstuderande på högskolan i Kristianstad, som går vår sista termin 

hösten 2005. Sista terminen innebär att vi ska skriva en C-uppsats inom något 

ämne som rör ramen för vår utbildning. Vi har valt att undersöka om läs- och 

skrivinlärningsmetoderna skiljer sig åt mellan det högskolan förespråkar och det 

som verksamma lärare brukar ute på skolorna. Vi skulle vara tacksamma om 

någon undervisande lärare på lågstadiet kan medverka och ställa upp på en 

intervju någon gång under vecka 40.  

 

Det som vi skulle vilja be er att fundera över är: 

 

• Hur går ni tillväga när ni lär barn att läsa och skriva?  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni skulle vilja hjälpa oss med en intervju 

och samtidigt ge oss möjlighet att ta del av konkret material och andra tankar 

och idéer som ligger bakom just ert sätt att lära barn läsa och skriva. Vi vill 

påpeka att er medverkan är anonym. 

 

Har ni några frågor eller funderingar innan intervjun, är ni välkomna att höra av 

er till någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning  

Ulrika Nilsson 07XX-XXXXXX 

Malin Knutsson 07XX-XXXXXX 



Bilaga 4 

Utdrag ur intervju med pedagog C och D. Intervjuare betecknas med I. 

 

C: Och… Jag jobbar ju med… Vi jobbar… Både D och jag jobbar med F-1 klassen och där är 

det en hel del som kan läsa redan. Och då försöker ju vi tillgodose dom, så att vi har 

genomgång av bokstäver. Och sen dom sexåringarna som hänger med där, dom gör det. Och 

dom som inte kan alla bokstäverna, dom jobbar ju med Bornholmsmodellen. Då är det 

lyssnandelekar och rim och ramsor och meningar och ord och stavelser och första ljudet i ord 

och analys och syntes (ohörbart) och betoningsövningar. 

I: Du utgår från detta alltså, från materialet? 

C: Ja, jag använder allt, sen har vi ju mycket bokstavsspel och… 

I: Mmm… 

C: …bokstavsklossar och jobbar med. Vi har ju dom här som vi kan lägga i hela korridoren, 

plattor som vi sedan kan lägga in här inne och ”varsågod och sätt dig på bokstaven b” och 

”varsågod (ohörbart)”. Dom kan lägga sina namn och vi tittar på hur många bokstäver det 

finns i namnet, vi delar upp meningar och ord. 

I: Mmm… 

D: Det finns två komponenter som barnen måste fixa för att kunna lära sig läsa och nummer 

ett är att du känner igen bokstaven och kan koppla ljudet till bokstaven, och det kan ju dels 

vara en mognadssak om du har förmåga att lyssna, att dom hör var de har ljudet, så att dom 

kan lokalisera ljud i ord. Och sen då att du känner igen bokstaven, var den, alltså när du ser 

den på papperet, att du vet hur den låter. Och när du väl har gjort det, när du har kommit så 

långt, har du då kanske kommit så långt i mognaden att du kan känna igen och du kan 

lokalisera ljuden i orden och är mogen för det, så kan det ändå vara så att du inte känner igen 

bokstäverna och då kan det ju falla på att du inte känner igen bokstäverna. Så det är dom 

barnen som då inte kan läsa, då jobbar vi mycket med dom här rim och ramsor och lekarna 

och vi leker mycket. Just för att, dels för att de ska kunna höra ljudet och dels för att de ska 

känna igen bokstäverna. Och sen så fort dom känner igen, dom är liksom på gång, alltså dom 

behöver kanske inte känna igen alla bokstäverna, men dom flesta och dom är mogna, då får 

dom sådana här små läsläxor. Då läser vi enkla böcker och då jobbar vi med böcker som 

kommer från Australien. Dom säljs i ett visst paket, dom heter Stjärnsvenska. Det är små 

böcker och dom här små böckerna, dom är uppbyggda, upplagda på ett visst sätt. Så att där är 

en del av dom här orden som återkommer igenom i boken, tillexempel ett namn kan det vara. 

Och så får man mycket hjälp av bilden. Och så går man in rätt mycket på förförståelse så att 

man ska prata om vad boken handlar om innan man läser den, så att man försöker lära barnen 



Bilaga 4 

att man ska titta på vad boken heter och så bläddrar man igenom boken. Och när man bläddrar 

igenom boken, så börjar du automatiskt tänka till; Vad kan den här boken handla om? Så att 

man har lite förförståelse innan. 

 


