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Sammanfattning  
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskoleklass (f-klass) och skola arbetar med läs- och 
skrivundervisning. Det finns mycket litteratur i ämnet och många olika metoder att välja bland. Ett sekundärt syfte är att belysa hur 
samarbetet mellan f-klass och skola ser ut. 
 
Eftersom det finns många teorier och metoder i ämnet läs- och skrivundervisning kan jag koppla samtliga av mina informanters arbetssätt 
till olika teorier. Tre av pedagogerna arbetar efter en bestämd metod, i dessa fall Bornholmsmodellen, SOL (eller Språkbiten) samt Vi läser. 
De övriga tre blandar olika metoder. Enligt forskare finns det för- och nackdelar med båda varianterna. Om pedagogen jobbar enligt en 
metod kan det bli svårare att möta det enskilda barnets behov. Om pedagogen i stället blandar metoder ökar risken att någon eller några 
viktiga bitar i undervisningen missas och det kan resultera i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Resultatet av min studie är att det finns väldigt många olika sätt att arbeta på. Varje pedagog måste läsa mycket, både tidigare forskning och 
nya rön samt olika slags metoder och därefter pröva sig fram. En av mina informanter sa att innan hon kan kalla något för kunskap måste 
hon först ha provat på det. Och detta gäller nog för de allra flesta, både stora och små.  
 
Samarbetet på de tre enheter där mina informanter jobbar är bra. Redan när barnen börjar f-klass integreras de i skolverksamheten genom att 
de är kopplade till en mentorsgrupp och har möjlighet att delta i vissa aktiviteter i den gruppen.  

Nyckelord 
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Inledning 
Läs- och skrivutvecklingen är något som följer människan genom i princip hela livet. Vi 

introduceras för åldersanpassade böcker redan innan vi har fyllt ett år. Om man inte kan läsa 

och skriva i vuxen ålder hamnar man lätt utanför samhällets ramar, då de flesta yrken 

(arbetsgivare) kräver god läs- och skrivkunnighet. Därför är det så viktigt att dagens 

pedagoger har kunskaper om läs- och skrivutvecklingen, så att alla barn får en rättvis chans att 

klara sig genom livet. Detta gäller oavsett vilken åldersgrupp vi planerar att jobba med. Vi 

kan träffa på barn överallt som lyckats "lura systemet" och som kan gå i år 4-6 eller år 7-9 

utan att kunna läsa och skriva tillfredsställande. För att kunna ge barnet den hjälp han eller 

hon behöver, måste vi veta var i utvecklingen barnet befinner sig och utgå därifrån.  

 

Den här uppsatsen handlar om hur vi som pedagoger kan jobba med läs- och skrivinlärning. 

Jag har intervjuat sex pedagoger i förskoleklass (f-klass) och år 1-3 för att kunna belysa hur 

de tar sig an uppgiften att lära barn läsa och skriva. 

 

Jag inleder uppsatsen med att presentera min arbetsprocess under rubriken ”Metod” Därefter 

kommer ett avsnitt med tidigare forskning om läs- och skrivutvecklingen. Detta för att ge en 

teoretisk grund, innan jag går över och presenterar några vanliga metoder som används i 

verksamheterna. Det är inte bara att tycka att en övning verkar bra, vi måste veta varför den är 

bra också. Resultatet av mina intervjuer och mina reflektioner över dem presenteras under 

rubriken ”Analys”.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att belysa hur pedagoger arbetar med läs- och skrivundervisning i 

f-klass och skola. Till syftet hör även att belysa hur samarbete mellan f-klass och skola ser ut. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

• Hur planeras arbetet med läs- och skrivundervisning? 

• Arbetar pedagogerna efter någon särskild metod vid läs- och skrivundervisningen?  

• Hur fungerar samarbetet mellan f-klass och år 1? 
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Metod 
Mitt syfte med denna uppsats är att se hur pedagoger i f-klass och skola arbetar med läs- och 

skrivundervisning. För att få svar på det var bästa lösningen att träffa pedagoger som jobbar 

med just detta, och be dem berätta om det för mig. Jag har därför läst metodböcker om 

kvalitativa intervjuer, eftersom det är det forskningsverktyget som jag har valt att använda 

mig av.1 Enligt Johansson och Svedner innebär en kvalitativ intervju att det inte finns några 

frågor bestämda i förväg, utan bara frågeområdena och dess syfte är att ge informanten 

möjlighet att svara så utförligt som hon kan.2 

 

 

Förberedelse inför intervjuer 
Jag började med att läsa in mig på det ämne som jag sedan ville forska om. Eftersom jag ville 

se hur pedagoger i f-klass och skola arbetar med läs- och skrivundervisning, samt 

förberedande läs- och skrivundervisning, valde jag litteratur som behandlade läs- och 

skrivutvecklingen samt metodböcker för läs- och skrivundervisning. Inför intervjuerna läste 

jag även metodböcker för kvalitativa intervjuer samt tog hjälp av en bekant för att prova ut 

min intervjuguide genom en pilotintervju.  

 

 

Intervjufrågorna 
Jag använde mig av samma intervjuguide till samtliga intervjuer, för att sedan kunna jämföra 

svaren mellan de olika pedagogerna. Även om jag i min intervjuguide formulerat frågor, så 

blev inte alla frågor ställda på exakt samma sätt. Enligt Widerberg ska inte en kvalitativ 

intervju vara alltigenom strukturerad. Intervjun måste tillåta variationer, eftersom 

                                                 
1 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998); 

   Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget,       

   2001); 

   Anne Ryen, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier (Malmö: Liber, 2004); 

   Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 1997); 

   Jan Trost, Att skriva uppsats med akribi (Lund: Studentlitteratur, 2002); 

   Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002). 
2 Johansson och Svedner, 2001. 
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intervjupersonerna är olika. Intervjun måste rätta sig efter den intervjuades svar och hennes 

uppfattningar.3 Några av frågorna jag använde mig av var: 

 

 

 

• Hur ser planeringen för läs- och skrivinlärning ut inför terminsstart? 

• Berätta hur en ”uppstart” med en ny klass ser ut. 

• Hur ser överlämning/mottagning mellan f-klass och 1:an ut? 

 

Min intervjuguide finns med i sin helhet som bilaga 1 sist i uppsatsen. 

 

Pilotintervju 
Då det var svårt att hitta pedagoger som hade tid att ställa upp på en intervju, ville jag inte 

använda någon av mina inbokade intervjuer som pilotintervju. Därför bad jag en bekant som 

är pedagog i år 4-6 om hjälp. Eftersom denne pedagog bodde på långt avstånd från min 

studieort, genomförde jag intervjun per telefon. Jag fick ställa mina frågor och han svarade 

och tillsammans kom vi fram till förbättringar för att jag skulle få den information som jag 

eftersträvade.  

 

Urval 
Jag har valt att fördjupa mina kunskaper om läs- och skrivundervisning i tre Campusanslutna 

skolor. Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag sett vilken kompetens som 

pedagogerna besitter, men valde just pedagoger på Campusanslutna skolor eftersom jag tror 

att de pedagogerna är väl insatta i Lärarprogrammet och vet vad det innebär att skriva en C-

uppsats och därför känner en större entusiasm för att medverka. Jag kontaktade fyra av 

pedagogerna direkt utan mellanhänder och de två sista fick jag kontakt med via mentorn på 

skolan i fråga.  

 

 

                                                 
3  Widerberg, 2002 
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Datainsamlingsmetod 
Då jag är intresserad av att veta hur pedagogerna jobbar med läs- och skrivundervisning, 

bestämde jag mig för, efter att ha läst lite litteratur, att kvalitativa intervjuer var det som 

passade bäst för detta ändamål. Widerberg menar att det som karakteriserar en kvalitativ 

intervju är ”att man följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över 

personens förståelse av temat ifråga”4. Då det är pedagogernas förståelse för läs- och 

skrivundervisning som jag vill ha svar på, tyckte jag att denna metod verkade bra. Enligt 

Trost så ska intervjuaren inte ha färdiga frågeformulär till en kvalitativ intervju, utan låta den 

intervjuade bestämma lite över samtalet. Han rekommenderar i stället en intervjuguide, där 

man har listat upp vilka områden som ska behandlas.5  

 

Även om Trost inte rekommenderade att ha färdiga frågor, valde jag i alla fall att ha lite 

struktur runt frågorna, för att vara säker på att jag fick svar på allt jag ville. Dessa frågor 

förankrade jag även hos min handledare, för att försäkra mig om att jag tänkte i rätt banor 

forskningsmässigt.  

 

 

Procedur 
Även om Trost menar att det är intervjuaren som är proffs i intervjusituationen6, så kändes det 

inte som det. Det var på mycket skakiga ben som jag begav mig ut på mina intervjuer. 

Intervjuerna var spridda inom tre veckor. Denna spridning berodde på pedagogernas fyllda 

scheman samt deras sportlov. Intervjuerna utfördes i respektive skola, eftersom det var mest 

praktiskt för pedagogen. Enligt Trost är det en fördel att låta informanten bestämma var 

intervjun ska ta plats, eftersom en intervju kan kännas som en otrygg situation för den 

intervjuade.7 Enligt rekommendation av Widerberg presenterade jag kort vad intervjun skulle 

handla om när jag bokade tid för intervjun samt kontrollerade om det gick bra att jag spelade 

in samtalet på band. Samtidigt garanterade jag att det bara var jag som skulle lyssna på bandet 

och att de inte skulle kunna identifieras i uppsatsen.8 Intervjuerna var samtliga inbokade på 

                                                 
4 Widerberg, 2002, 16. 
5 Trost, 1997.  
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Widerberg, 2002. 
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tider efter skolans slut, men det förekom fritidsverksamhet vid alla tre skolorna. Detta innebar 

att det blev lite stök och stoj utanför den lokal där intervjun pågick. Detta verkade dock inte 

påverka mina informanter och jag tycker att jag har fått utförliga svar från samtliga.9 

 

 

Analysmetod 
Jag valde att transkribera hela intervjuerna. Detta för att jag tyckte att det skulle bli mer 

lättarbetat då. Däremot skrev jag inte ut kortare pauser och hm:ande, då jag ansåg att detta 

inte tillförde intervjuerna något. 

 

Enligt Widerberg är en stor del av analysen bestämd i förväg. Detta beroende på vilka frågor 

jag ställer och hur jag ställer dem.10 Jag visste ju vad jag ville ha svar på innan jag träffade 

mina informanter, och följaktligen blev mina grundfrågor utifrån det. Jag ställde relativt raka 

frågor, då jag ville ha relativt raka svar. Det fanns dock inga lätta svar, utan varje fråga krävde 

tämligen mycket omtanke från informanten. Trost skriver att när det handlar om kvalitativa 

data kan en analys gå ut på att hitta mönster och/eller variationer i materialet.11 Då jag ville 

veta hur pedagoger jobbar med läs- och skrivundervisning i f-klass och skola blev just detta 

huvudmål i min analys – att hitta mönster och variationer mellan de olika lärarnas sätt att 

bedriva läs- och skrivundervisning. Jag började med att punkta upp fråga för fråga vad de 

olika pedagogerna hade för åsikter. Det blev lite klippande och klistrande, eftersom 

pedagogerna ofta kom på att de ville komplettera en tidigare fråga mitt i en annan diskussion. 

Därefter sökte jag efter mönster och variationer bland svaren. Slutligen svarade jag på mina 

frågeställningar. Pedagogernas svar redovisas under rubriken ”Analys”.  

                                                 
9 Trost, 1997. 
10 Widerberg, 2002 . 
11 Trost, 2002. 
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Tidigare forskning, litteratur och styrdokument. 
Under rubriken ”Tidigare forskning, litteratur och styrdokument” och dess underrubriker har 

jag valt att presentera den relevanta litteratur som jag läst för att befästa mina kunskaper om 

läs- och skrivutveckling. Detta för att få en teoretisk grund och förståelse för varför 

undervisningen är upplagd som den är. Under de senaste 10-15 åren har det bedrivits en 

mycket intensiv forskning om läs- och skrivutveckling.12 Trots all denna forskning är det 

egentligen ingen som ännu med övertygelse lyckats visa vad som händer när barnen lär sig 

skrivandets och läsandets ädla konst.13 Under1998 publicerades bland annat två avhandlingar 

som behandlar ämnet läsning och skrivande. Den ena skrevs av pedagogen Astrid Ahl, där 

hon har forskat om läraren och läsundervisningen.14 Den andra skrevs av förskolläraren 

Barbro Widebäck. Hennes avhandling handlar om förberedande läsning och skrivning i 

förskolan.15 Båda avhandlingarna bygger på författarnas egen forskning och grundar sig på 

intervjuer med pedagoger. Utbildningsdepartementet har också under de senaste åren 

publicerat en utredning som behandlar skriftspråket.16 Jag har även läst en mängd annan 

litteratur, som presenteras under nedanstående rubriker. 

 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Av alla ämnen som undervisas i grundskolan är det svensk-ämnet som tilldelats det största 

utrymmet. Drygt en fjärdedel av den totala garanterade undervisningstiden som bedrivs i 

grundskolan är öronmärkt för undervisning i svenska.17 Det är ganska naturligt att en så stor 

del av undervisningen går till detta, då skriftspråket och förmågan att kunna läsa och skriva är 

nödvändiga redskap för att kunna uppnå alla kunskapsmål som finns för grundskolan. Det står 

ingenstans i Lpo94 hur vi ska uppnå dessa mål, utan det är upp till varje skola och pedagog att 

utforma undervisningen. Däremot betonas vikten av att ta hänsyn till varje barns olikheter. 

                                                 
12 Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin, God läsutveckling. Kartläggning och övningar (Stockholm: Natur och   

   Kultur, 2004). 
13 SOU 1997:108, Att lämna skolan med rak rygg (Stockholm: Elanders Gotab, 2001). 
14 Astrid Ahl, Läraren och läsundervisningen. En studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och    

   sjuåringar. (Umeå: Graffo – Grafisk form och design, 1998). 
15 Barbro Widebäck, Förberedande läsning och skrivning i förskolan (Stockholm: HLS förlag, 1998).  
16 SOU 1997:108. 
17 www.skolverket.se, 2005-02-24 kl. 11.15. 
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Alla barn har olika behov och förutsättningar och undervisningen ska därför anpassas 

därefter. Den måste möta barnen där de befinner sig, vad gäller till exempel deras språk och 

tidigare erfarenheter över huvud taget. Det framhålls dock att grundläggande delar i det aktiva 

lärandet är skapande arbete och lek, varför multisensorisk inlärning kan vara att 

rekommendera.18 Multisensorisk inlärning innebär att barnen får använda flera sinnen när de 

tränar in något, till exempel bokstäver. Genom att känna bokstavens form, säga bokstavens 

ljud, höra andra säga bokstavens ljud och se bokstavens form får de fler intryck att hänga upp 

bokstaven på.19 

 

 

Talets roll vid läs- och skrivinlärning 
Talet är något som utvecklas spontant hos barn i en talande omgivning. För att lära sig att läsa 

och skriva behövs däremot undervisning, trots att vi bor i ett skriftspråkligt samhälle.20 Enligt 

den amerikanske språkvetaren Walter J. Ong är vårt samhälle primärt skriftspråkligt medan vi 

människor är primärt talspråkliga.21 Enligt SOU 1997:108 är det en viktig milstolpe för barn i 

skriftspråkliga kulturer när de lyckas erövra skriftspråket, det vill säga att de blir skrivande 

och läsande människor.22 

 

Lingvistikern Carolin Liberg säger att sagostunden ofta är den första kontakten barnen får 

med skriftspråk. Barnen får då lära sig att böcker är något spännande som de ska vara rädda 

om, att det finns krumelurer på varje sida som kan tydas på något sätt och att bilderna 

symboliserar det som står skrivet.23 Vårt och de flesta andra skriftspråk baseras på det talade 

språket. Carsten Elbro, som är professor i läsning vid Köpenhamns universitet, menar att 

barnen, för att förstå hur vårt skriftspråk fungerar, först måste lära sig bli uppmärksamma på 

vårt talade språk.24 I vårt dagliga tal flyter orden på med automatik och utan besvär. Vi tänker 

inte på att varje ord består av olika ljud eller som det också kallas, fonem, utan ljuden flyter 

                                                 
18 Lärarförbundet, Lpo 94 (Solna: Tryckindustri Information, 2004). 
19 Ester Stadler, Läs- och skrivinlärning (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
20 Ibid 1998. 
21 Walter J. Ong, Muntligt och skriftlig kultur (Gråbo: Bokförlaget Anthropos AB, 1990). 
22 SOU 1997:108. 
23 Caroline Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur, 1993). 
24 Carsten Elbro, Läsning och läsundervisning (Stockholm: Liber, 2004). 



Läs- och skrivundervisning  

 9

ihop och bildar en enda ström av ljud.25 Därför är detta det första steget mot att lära sig läsa 

och skriva, att bli fonologiskt uppmärksam. Med fonologisk uppmärksamhet och 

medvetenhet, menas att man har förståelse för språkets ljudsystem, hur språket är uppbyggt 

med olika fonem (ljud).26 Forskarnas åsikter går isär om den fonologiska medvetenhetens roll 

vid läs- och skrivutvecklingen. Några anser att den är en förutsättning medan andra anser att 

den är en följd av läs- och skrivinlärningen. Ytterligare andra anser att det är ett ömsesidigt 

beroende. Fonologiskt uppmärksamma bör barnen vara innan läs- och skrivinlärningen börjar, 

men denna uppmärksamhet kommer att växa till en medvetenhet vartefter barnen blir säkrare. 

Leken och samtalet spelar en stor roll i det här arbetet. 27 Det är viktigt att prata med barnen 

och inte bara till barnen. Britt Westanmo menar att man kan få mycket gratis vid vardagliga 

situationer som vid matbordet eller i sandlådan. Att låta maten tysta mun behöver inte eller 

kanske snarare bör inte vara en regel.28 Barnens talspråkliga utveckling är beroende av 

interaktionen med de vuxna i närheten, som dels stöttar och skapar gynnsamma 

förutsättningar för barns språkande och dels pratar med barnen, inte för att de måste utan för 

att de så önskar.29 Pedagogerna Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabet Doverborg skriver 

att barns tankeutveckling och lärande stimuleras av samtal som kräver att barnen måste tänka 

och reflektera.30  

 

Enligt pedagogen Ester Stadler läggs grunden till barnens läs- och skrivutveckling genom väl 

planerade övningar redan i förskolan. Övningarna sker utan bokstäver och koncentreras till att 

barnen ska skärpa lyssnandet. När de har upptäckt att orden består av ljud, riktas övningarna 

mot deras förmåga att plocka ut ljuden. Främst övas förmågan att höra ljudens skillnader och 

likheter. Syftet med dessa övningar är att barnen först och främst ska kunna identifiera ljuden, 

men senare även kunna dela upp (skriva) och läsa ihop ljuden.31 Ingvar Lundberg är en av de 

främsta läsforskarna både nationellt som internationellt. Han och hans medförfattare, 

pedagogen Katarina Herrlin, menar att barnen måste vara på det klara med att det talade ordet 

                                                 
25 Lundberg och Herrlin, 2004. 
26 Stadler, 1998 
27 Liberg, 1993. 
28 Föreläsning, Britt Westanmo. Att arbeta med språklig medvetenhet 2004-08-25. 
29 Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan, Lärandets grogrund (Lund: Studentlitteratur, 1999). 
30 Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson, Att förstå barns tankar (Stockholm: Liber, 2000). 
31 Stadler, 1998. 
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består av flera bitar, så kallade fonem eller ljud, för att senare kunna förstå att dessa ljud 

representeras av bokstäver i en text.32 

 

Läs- och skrivutvecklingen 
Enligt Stadler finns det i utvecklingen av både läsning och skrivande liknande stadier. Det 

finns inga perfekta gränser mellan de olika stadierna utan de flyter ihop. Det första stadiet är 

låtsasstadiet. Det innebär att barnen vet att det finns skrift och de börjar upptäcka hur den 

används, men de vet inte riktigt än hur det går till att läsa och skriva, utan de låtsas.33 Liberg 

menar att låtsasläsningen kan yttra sig på olika sätt. Antingen hittar barnen på vartefter bilder 

dyker upp i boken eller också hittar de på fritt utan bilder. De kan också återberätta en text 

som någon har läst för dem tidigare. Ofta vänder barnen blad på rätt ställe med en slående 

säkerhet. I sitt låtsasskrivande lyckas barnen inte forma några riktiga bokstäver, utan alla 

slags krumelurer och andra tecken som eventuellt kan påminna om bokstäver och siffror 

räknas som skrift. Detta skulle kunna kallas en träningsperiod för barnen. De övar sig i att 

använda papper, penna och böcker på samma sätt som en erfaren läsare och skrivare gör.34 

Enligt Stadler är det viktiga här det faktum, att vi nu vet att barnens uppmärksamhet är väckt 

och att de kommer att anstränga sig för att komma underfund med hemligheten om hur det går 

till att läsa och skriva. 

 

Nästa stadium som barnen kommer till är det logografiska stadiet. Ett logogram är en bild 

eller ett tecken som symboliserar ett ord. I det här stadiet känner barnen igen ordbilder. 

Bokstäver som en egen enhet är något som barnen ännu inte känner till, utan ser ord som 

vilken annan bild som helst. Många gånger kan barnen skriva sina egna namn, men registrerar 

inte att de skriver olika bokstäver, utan tycker snarare att de ritar sina namn precis som om de 

skulle rita en sol. Ofta känner barnen igen en ordbild när den finns i sitt rätta sammanhang. 

Ett exempel på det är ”mjölk” på ett mjölkpaket, eller ”korv” vid korvkiosken.35 Det finns 

även många andra namn på detta stadium enligt Liberg. Bland annat kallas det för ett 

kopieringsskrivande stadium, då barnen ofta kan skriva av en befintlig text och för 

helordsstadiet, eftersom barnen kan känna igen (och skriva av) hela ord, utan att egentligen 

                                                 
32 Lundberg och Herrlin, 2004. 
33 Stadler, 1998. 
34 Liberg, 1993. 
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veta att ordet består av olika bokstäver. Barnen ser nu dock skillnad på bokstäver och andra 

krumelurer.36 

 

Därefter följer det alfabetiska stadiet som bygger på relationen mellan ljud och bokstav. Det 

är detta stadium som skolbarnen möter och det kräver ett nytänkande från barnens sida. Nu är 

ett ord inte längre en bild utan en sammansättning av bokstäver.37 Pedagogen Susanne Weiner 

Ahlström menar att barnen här även utvecklar förståelsen för att det finns en formsida och en 

innehållssida i språket. Ordet tåg uppfattades förut som ett långt ord, eftersom tåg är långa, 

men nu kan barnen skifta perspektivet mot hur ordet ser ut och inte föremålet.38 Detta 

tänkande fordrar en större kognitivt mognad och en fonologisk medvetenhet på ett sätt som 

inte det logografiska stadiet gjorde, enligt Stadler. 

 

Det sista stadiet är det ortografiska. I detta stadium är läsningen (ordavkodningen) och 

skrivandet helt utvecklat och sker utan ansträngning. Hit når barnen genom flitigt övande.39 

Weiner Ahlström menar att det fortfarande kan vara en bit kvar tills alla delar inom läsningen 

är helt utvecklade. Det krävs mycket övning för att lära sig att läsa en text aktivt och att tolka 

texten som läses. Det finns många olika sätt att läsa en text på, och det är bara med hjälp av 

övning och lite vägledning som barnen kan nå dit.40 

 

Enligt Stadler är det bästa inlärningssättet att använda flera sinnen. Hon rekommenderar 

därför en multisensorisk inlärning, det vill säga att pedagogen försöker blanda in så många 

sinnen som möjligt i undervisningen. Om barnen får använda sin hörsel, syn, känsel och sitt 

tal har de större chans att lära sig. Ett exempel kan vara vid bokstavsinlärning. Stadler menar 

att barnen bör säga bokstaven högt medan de skriver den. Om de dessutom spårar den eller 

skriver den i sand, får de dessutom ”känna” bokstaven. Arbetar flera barn med samma 

bokstav, hör de även varandra säga bokstavens ljud. Då samverkar alla sinnen.41 

                                                                                                                                                         
35 Stadler, 1998. 
36 Liberg, 1993. 
37 Stadler, 1998. 
38 Susanne Weiner Ahlström, Språkbiten (Stockholm: Bonnier, 2001). 
39 Stadler, 1998. 
40 Weiner Ahlström, 2001. 
41 Stadler, 1998. 
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Olika metoder möter olika behov 
Det finns många olika metoder för läs- och skrivundervisning som praktiseras ute i våra 

skolor. Valet av metod är för det mesta upp till pedagogen själv. Det är dock viktigt att känna 

till att alla metoder inte passar för alla barn. Det måste finnas alternativ för att verkligen nå 

alla barnen och ge dem en grund att stå på i sin fortsatta utbildning. Enligt pedagogen Marie-

Louise Jansson är många gånger den bästa lösningen en kombination av olika metoder.42 Ofta 

fungerar pedagogen som en trädgårdsmästare som gödslar, vattnar och så vidare, och på så 

sätt hjälper kunskapen att växa. Det är dock barnen själva som lär sig läsa. Pedagogen ger 

dem bara verktyg, metoder och ingångar.43 Elbro poängterar dock att risken för läs- och 

skrivsvårigheter ökar om en yngre och därmed mindre erfaren pedagog inte använder sig av 

en vanlig metod. Detta beror på att den mindre erfarne pedagogen behöver ha den trygghet 

och erfarenhet som en traditionell metod och dess lärarhandledning erbjuder.44 Stadler å andra 

sidan menar att det kan vara riskabelt att följa en metod, utan att ha en egen djupare teoretisk 

kunskap. En pedagog ska inte bara tycka att en metod eller en övning verkar bra, utan han 

eller hon måste också veta varför övningen är bra. De måste ha så pass mycket teoretisk 

kunskap, att de kan ta ställning till om metoden kan hjälpa just de eleverna som undervisas nu 

att nå sina kunskapsmål.45 Här nedan presenterar jag kortfattat grunderna i några av de 

arbetssätt och metoder som jag mött under mina intervjuer, men det finns givetvis många fler 

metoder. En av dem är LTG som står för ”Läsning på talets grund” och är konstruerad av 

pedagogen Ulrika Leimar. I LTG utgår läsinlärningen från barnens egna erfarenheter. Målet 

med detta är att barnen ska se kopplingen mellan det de säger, ljuden, och bokstavstecknen, 

att det finns ett samband mellan det talade och det skrivna språket. Arbetet med LTG är 

indelat i fem faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 

efterbehandlingsfasen. Genom dessa faser följs barnen åt i arbetet med en text som de själva 

har konstruerat med pedagogens hjälp.46  

                                                 
42 Föreläsning, Marie-Louise Jansson, Skriftspråklighetens nöjesfält. 2004-11-12. 
43 Workshop, Gunilla Falk. Läsmetoder. 2004-09-15. 
44 Elbro, 2004. 
45 Stadler, 1998 
46 Ulrika Leimar, LTG – Läsning på talets grund (Lund: LiberLäromedel, 1974). 
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Ett annat arbetssätt är att använda sig av storbok och lillbok. Det består av precis det som det 

låter som, en stor bok och en eller flera små böcker som är kopior av den stora. Detta arbete 

delas upp i tre faser. I den första fasen, upptäckarfasen, läser pedagogen texten i storboken 

tillsammans med barnen. Inte alla barn läser, men de följer med i texten medan pedagogen 

pekar på var han eller hon läser. I den andra fasen, utforskarfasen, analyseras storbokstexten. 

Barnen får här möjlighet att genom analysen hitta språkliga sammansättningar och mönster. I 

sin egen takt upptäcker barnen kopplingen mellan bokstavstecken och ljud. Därefter börjar de 

prova på att sammanljuda bokstäver till ord. Den sista fasen, den självständiga fasen, 

fortsätter barnen att forska och läser mer på egen hand. Nu används lillboken. Även om 

barnen fortfarande behöver stöd från pedagogen, sker arbetet mer individuellt.47 

 

 

Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen grundar sig på en undersökning som gjordes med en årskull barn på 

Bornholm. Det var 235 barn i förskoleklass som deltog. Med hjälp av lekar övade barnen 

språkljud dagligen under åtta månader. Det blev inte långa pass, utan de lekte med detta ca 20 

minuter om dagen.48 Dessa lekar eller övningar är indelade i sju grupper, för att täcka så 

många områden av språket som möjligt. Det finns olika material som pedagogen kan följa till 

punkt och pricka, där dessa grupper står som rubriker. Under varje rubrik finns det sedan 

exempel på övningar och lekar som stimulerar just det området av språket.49 Dessa sju 

grupper är: 

 

• Lyssnandelekar. I dessa lekar är det inga speciella ljud barnen lyssnar efter, utan lekarnas 

syfte är att träna barnen i ett aktivt lyssnande och i koncentration. Ljud som de lyssnar efter 

kan vara en tickande klocka, droppande vattenkran eller något annat omkring dem. Lekarna 

blir mer avancerade ju mer barnen lär sig.50  

 

                                                 
47 Maj Björk och Caroline Liberg, Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand (Stockholm: Natur och 

Kultur, 1996). 
48 Elbro, 2004. 
49 Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg, Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket.  

    (Umeå: Umeå specialpedagogiska centrum, 1994). 
50 Häggström och Lundberg, 1994; www.bornholmsmodellen.se 2005-03-01 kl. 15.15. 
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• Rim och ramsor. Det är här den fonologiska uppmärksamheten tar sin början. Genom rim och 

ramsor lär sig barnen att upptäcka ljudstrukturen i språket. Det är även här som barnen 

utvecklar förmågan att se på språket på olika sätt, att det är skillnad mellan innehåll och form. 

 

• Meningar och ord. Dessa övningar introducerar vad en mening är. Ofta används barnets namn 

i meningen. När denna kunskap är befäst tränar barnen på att dela upp meningarna i ord. De 

upptäcker även att det är olika längd på orden som i exemplen tåg – nyckelpiga. Det är genom 

dessa övningar barnen börjar upptäcka att det talade språket består av mindre delar, som kan 

struktureras upp.51 

 

• Stavelser. När barnen vet vad ord är fortsätter pedagogen med övningarna under denna rubrik. 

Nu får de lära sig att även ord kan delas upp i mindre enheter – stavelser. Det arbetas mycket 

med att klappa rytmen i orden. De får öva sig i att både ta isär ord, som till exempel te-le-fon, 

men även öva sig på att lyssna när pedagogen säger ett ord i stavelser för att föra ihop 

stavelserna till ett ”helt” ord. 

 

• Första ljudet i ord. Barnens förmåga att dela upp ord i mindre enheter fördjupas i de här 

övningarna ytterligare. De lär sig att även stavelserna går att dela upp i enskilda ljud. Dessa 

övningar kan ha olika svårighetsgrad. Det lättaste, men ändå nog så svårt, är att lyssna efter 

det första ljudet i ord. Något svårare än det är att identifiera det sista ljudet i ord och det allra 

svåraste är att lyssna efter ljud inne i ett ord. Barnen får även upptäcka att om de tar bort det 

första ljudet i ett ord, kan betydelsen av det ordet ändras helt. Ett exempel på det är n-ål. 

 

• Analys och syntes av fonem. När barnen har befäst den kunskap som de tidigare övningarna 

har tränat, går pedagogen vidare med övningarna som hör till denna grupp. Övningarnas syfte 

är att barnen ska utveckla förmågan att analysera ut språkljuden (fonemen) i ett ord och att 

sedan läsa ihop språkljuden till ett ord igen. För att underlätta något för barnen kan pedagogen 

använda visuella hjälpmedel för att konkretisera övningarna. 

 

• Betoningsövningar. Syftet med betoningsövningar är att hjälpa barn som talar och/eller läser 

monotont. Övningarna kan förstås också lekas i helklass. Ett exempel på övning kan vara att 

pedagogen betonar ett ord fel, varpå klassen ska försöka komma underfund med vad det är för 

                                                 
51 www.bornholmsmodellen.se  
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fel han eller hon gör samt säga ordet med rätt betoning. Det är mycket att tänka på när det 

gäller uttal och hur det kan förändras.52 

 

Jag uppfattar det som att Bornholmsmodellen främst riktar sig till förskola och förskoleklass. 

Den förbereder barnen på vad som ska komma, nämligen läs- och skrivinlärning. Övningarna 

tränar de grunder som många forskare anser är nödvändiga för att komma framåt i 

utvecklingen. Den fonologiska medvetenheten står i fokus tillsammans med det faktum att det 

ska vara roligt för barnen att lära sig. Leken och glädjen är det absolut viktigaste i denna 

modell. I inledningsskedet av en ny lek är det pedagogen som bestämmer det mesta. Barnen 

vet inte riktigt vad den nya leken ska gå ut på, och inväntar därför instruktioner. Vartefter 

leken har sin gång, blir barnen mer delaktiga även i utformningen av leken. Ett exempel är när 

barnen ska lyssna efter ljud som någon annan gör, som att stampa i golvet. Innan barnen 

förstår vad som ska hända, är det pedagogen som berättar och gör ljuden. När barnen har 

förstått principen, kan de mer och mer ta över leken själva. 

 

 

God läsutveckling - Kartläggning och övningar. 
God läsutveckling delar in läsutvecklingen i fem olika stadier eller dimensioner, som 

författarna Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin har valt att kalla dem. Här följer en kort 

presentation av de fem dimensionerna: 53 

 

• Fonologisk medvetenhet. När barnen blir fonologiskt medvetna inser de att det talade språket 

går att omvandla till bokstäver på ett papper. De vet att den minsta enheten är ett fonem, ett 

ljud. Barnens uppmärksamhet har flyttats från vad de säger, innehållet, till hur de säger det, 

det vill säga hur det låter, vilka ljud som ingår i ett ord. Att knäcka den alfabetiska koden är 

att inse att det de säger går att dela upp i bitar, meningar och ord, och att orden också kan 

delas upp i stavelser och till sist fonem. Det är dessa fonem som sedan representeras av 

bokstäver. 

 

                                                 
52 Häggström och Lundberg, 1994; www.bornholmsmodellen.se 
53 Lundberg och Herrlin, 2004. 
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• Ordavkodning. Ordavkodningen kan delas in i ungefär de olika stadier som jag beskrev under 

rubriken ”Läs- och skrivutveckling”. Första stadiet avkodar barnen kända ord i kända miljöer, 

som ”mjölk” på mjölkförpackningen (logografiskt). I detta stadium förstår inte barnen den 

alfabetiska principen, det vill säga förhållandet mellan bokstav och fonem. När barnen sedan 

knäcker läskoden har de fortfarande en lång väg att vandra innan deras ordavkodning går 

automatiskt, snabbt och korrekt. För detta krävs övning och åter övning. När de har blivit 

avancerade läsare är ordavkodningen inte längre jobbig. Orden känns igen omedelbart och det 

går med automatik och utan besvär. När det finns ett ord eller en text framför en avancerad 

läsare kan han eller hon inte undvika att läsa det skrivna. 

 

• Flyt i läsningen. När ordavkodningen går med automatik, går läsningen lättare. Barnen kan nu 

koncentrera sig på att få rätt betoningar när de läser. Det känns som om texten får liv när 

barnen får fram den rätta satsmelodin. När de läser med flyt har barnen det lättare att förstå 

vad de läser. Det blir inga (eller åtminstone inte så ofta) stopp i läsningen på grund av ett ord 

som de inte förstår. Ett barn som läser med flyt kan känna igen ord och förstå texten 

samtidigt. 

 

• Läsförståelse. Läsning är inte en passiv företeelse, utan kräver tvärtom att läsaren är aktiv och 

kreativ. Läsaren har med sig alla sina förväntningar och erfarenheter in i mötet med texten. 

För att detta ska bli ett skapande möte finns det vissa förutsättningar, nämligen att 

ordavkodningen går tillräckligt snabbt och utan besvär, att barnen har en ordförståelse som 

räcker till samt att de förstår och kan använda sig av meningsbyggnaden i texten. Som läsare 

hjälper vi till att skapa. Vi använder oss av ledtrådar som finns i texten för att kunna föreställa 

oss hur den värld vi läser om ser ut. Barnen får lära sig att läsa mellan raderna. Som pedagog 

måste vi hjälpa barnen att börja läsa mer aktivt. Vi måste få dem att förstå hur viktigt det är att 

de förstår vad det är de läser och att det finns många sätt att få hjälp på om det är något som 

de inte förstår. Till exempel kan de slå upp okända ord i en ordlista.54  

 

• Läsintresse. Den sista dimensionen i läsutvecklingen är kanske den viktigaste, läsintresset. 

Barnen måste få uppleva att det är roligt och spännande att läsa. Läsandet kan ju öppna upp 

nya världar inte bara av kunskap utan även av äventyr, spänning och glädje. Det utvecklar 

barnens fantasi. Pedagogen måste få igång en spiral där framgång föder framgång och där 

                                                 
54 Lundberg och Herrlin, 2004. 
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barnens utveckling och självkänsla stärks. Det går åt mycket tid att bli en bra läsare. Det sägs 

att det går åt ca 5000 timmars övning för att bli bra i något, som att spela ett instrument, utöva 

en sport eller att läsa. Så mycket tid finns inte på skolans schema för detta och därför är det 

något barnen måste öva på hemma. Pedagogerna måste därför stimulera alla barn. Det går åt 

mycket energi till att läsa och därför måste vi hitta vägar som gör att barnen vill läsa och 

känner lust att läsa, även om det är ansträngande. Ett sätt kan vara att hjälpa barnen att hitta 

texter som är relevanta för dem, dvs. lagom svåra och handlar om något som intresserar 

barnen. Barnens läsutveckling är intimt förknippat med huruvida barnen vill läsa eller känner 

lust till att läsa. 

  

Alla dessa dimensioner är beroende av varandra. Lundberg/Herrlin menar att ordavkodningen 

inte bara bygger på den fonologiska medvetenheten, utan även utvecklar den. Dessutom 

påverkar automatiseringen av ordavkodningen hur bra flyt som finns i läsningen och den 

stimuleras av läsförståelsen. På samma sätt påverkar flytet i läsningen hur bra läsförståelsen 

blir. Genom att barnen har en god läsförståelse blir det roligare att läsa och därmed ökar 

läsintresset. Och genom att de har intresset blir förståelsen bättre. Därför menar 

Lundberg/Herrlin att det är viktigt att kartlägga barnens läsutveckling, för att se var 

någonstans de befinner sig i de olika dimensionerna. Till arbetssättet hör ett 

uppföljningsmaterial, där dimensionerna delas upp i olika nivåer. Om det visar sig att ett barn 

är svag i någon dimension, får han eller hon det svårt att bli riktigt bra i någon av de andra 

dimensionerna heller. Genom att söka upp problemet och jobba specifikt med det, underlättas 

barnens läsutveckling. I detta material finns också ett antal övningar som är utarbetade för att 

jobba med vissa saker inom kartläggningens område.55 

 

Min uppfattning är att ”God läsutveckling” är en slags fortsättning på Bornholmsmodellen, 

där den första dimensionen, fonologisk medvetenhet, redan har fått sin grund. 

Lundberg/Herrlin rekommenderar även pedagogen att använda sig av Bornholmsmodellen för 

att träna vissa områden inom första dimensionen. De övriga fyra dimensionerna hör inte till 

förberedelserna, utan till den faktiska läs- och skrivinlärningen och praktiseras i skolan. 

Pedagogen har en vägledande roll, och lotsar barnen i deras utveckling. Eftersom det krävs 

ganska mycket energi för att läsa, måste pedagogen hjälpa barnen att minska ansträngningen i 

förhållande till utbytet av läsningen. Ansträngningarna kan minskas genom att barnen läser en 

                                                 
55 Lundberg och Herrlin, 2004 
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bok som är tillgänglig för dem. Med det menas hur boken är uppbyggd, om det är många 

svåra ord, hur meningsbyggnaden ser ut med mera. Den får varken vara för enkel eller för 

svår. Utbytet kan ökas genom att barnen läser en bok som angår dem. Det kan vara något de 

har intresse för, eller kanske en spännande eller en rolig bok. Pedagogen kan till och med läsa 

första kapitlet högt för barnen, för att skapa intresse och komma över den första tveksamma 

tröskeln till om boken verkligen passar just henne eller honom. 

 

 

Språkbiten 
Språkbiten är en metod som tar sin utgångspunkt i det talade språket, eftersom det är det 

talade språket som ligger till grund för all läs- och skrivinlärning. Bland annat arbetas det 

mycket med att klappa stavelser och stavelsegång. Pedagogen och konstruktören av 

Språkbiten, Susanne Weiner Ahlström, poängterar att en stavelse innehåller en vokal och att 

det är viktigt att det också bara blir en vokal. 

 

För många barn är det svårt att lära sig läsa och skriva. Weiner Ahlströms upplevelser av detta 

är att dessa barn ofta har lättare att lära sig läsa och skriva om de får göra det i stavelser. De 

får då jobba med bokstavspaket i stället för enstaka bokstavsljud, vilket gör det lättare att 

koppla ihop det skrivna och det talade språket.  

 

I Språkbiten består grunden av fyra bitar. Dessa bitar kan beskrivs så här: 

 

• Stavelsen. Enligt Weiner Ahlström är stavelsen den enhet som kopplar ihop tal- och 

skriftspråket. Hon kallar stavelsen för ”språkets rytmmarkör”56 och menar att den i både det 

talade och i det skrivna språket finns som en naturlig byggsten. Redan i förskolans språklekar 

finns stavelsen med som en lekkamrat som barnen ska lära känna. När de sedan ska lära sig 

läsa och skriva, kan de fortsätta använda sig av sin lekkamrat. Genom att läsa och skriva med 

ljudpaket i stället för enskilda bokstavsljud får barnen färre enheter att hålla ordning på, vilket 

minskar belastningen på arbetsminnet. För att öva upp användandet av stavelser 

rekommenderar Weiner Ahlström att barnen får träna på att dela meningar i stavelser medan 

de går. Detta kallas för stavelsegång och det medför att barnen inte bara får känna 

                                                 
56 Weiner Ahlström, 2001, 6 
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stavelsernas rytm i det talade språket medan de går i takt till det, utan gången även förtydligar 

och förstärker talets rytm. 

 

• Det talade ordet. Vid läs- och skrivinlärning är det talade språket den grund som 

undervisningen utgår från. För att skapa gynnsammare förutsättningar för dels stavning och 

dels till god läsförståelse är det viktigt att utgå från en språklig enhet som barnen känner igen 

från talet. När barnen ska skriva uttalar de först ordet högt i stavelser och sedan skriver de ner 

det. Detta gäller även när barnen ska läsa. Om de läser tyst, händer det att de inte känner igen 

ordet. Om de däremot säger ordet högt, hör de betoningen och får förståelse. 

 

• Intuitiv inlärning. Enligt Weiner Ahlström grundar sig all inlärning på ett intuitivt 

inlärningssätt. Vi har fått vårt språk genom olika alldagliga situationer och genom lek. På 

detta sätt har vi spontant lärt oss att tala och fått en känsla för betoningarna och rytmen i 

språket. Genom att härma sin omgivning kan banen även lära sig att läsa och skriva. Det kan 

handla om att barnen skriver av det pedagogen skriver på tavlan. Man kan även säga att 

pedagogen visar hur de går till väga då de ska skriva ord, visar hållbara tillvägagångssätt.  

 

• Läsinlärning via skrivandet. Det är lättare för barnet att lära sig skriva än att lära sig att läsa, 

varför barnen bör lära sig läsa genom att skriva. Att det är lättare att lära sig skriva beror på 

att skrivandets process utgår från det barnet redan har sagt högt (eller tänkt) och därmed är 

känt för barnet. Läsandet är mer komplicerat eftersom det utgår från något okänt, en av någon 

annan skriven text. För att skapa en förståelse i läsningen är det en fördel att läsa högt. När 

barnet då hör ordet i talad form känner de igen det.  

 

Till detta material finns det även diverse strukturerade övningar och ett 

diagnostiseringsmaterial. Weiner Ahlström menar att materialet går att använda till olika 

ändamål, som den första läs- och skrivinlärningen (både individuellt och i grupp) och vid 

återinlärning.57 

 

Språkbiten engagerar hela kroppen. För att få in en rytm i det talade språket, är både 

pedagogen och barnen uppe och går i takt medan de pratar i stavelser. Pedagogen har en 

central roll, då han eller hon leder lektionerna och dess övningar. Barnen blir mer involverade 
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och medbestämmande när de har förstått principen av just den övningen. Det är stavelsen som 

är i fokus i stället för fonemet. 

 

 

Likheter och skillnader 
Den största likheten mellan samtliga metoder här ovan, är att det är meningen att barnen ska 

känna glädje medan de lär sig. Om det blir tråkigt och enformigt tröttnar barnen snart och vill 

syssla med annat. God läsutveckling verkar vara en fortsättning på Bornholmsmodellen. De 

lägger stor vikt vid den fonologiska medvetenheten och har den som grund. Språkbiten 

däremot lägger sin vikt vid stavelsen som minsta enhet. Ingen av metoderna har någon 

särskild metodik för bokstavsinlärning utan till det får pedagogen hitta en annan metod. Min 

uppfattning av metoderna är att den metod som lär ut läsning och skrivning i fonempaket 

(stavelser som i Språkbiten) i stället för i enskilda fonem borde underlätta för barnen, speciellt 

för dem som har svårt att lära sig att läsa och skriva. Det ställer inte samma krav på 

arbetsminnet eftersom det blir kortare sekvenser som barnen måste ljuda sig igenom (om det 

är ett krångligt ord). Pedagogen har en central roll i alla tre metoderna, men ”behövs” mer i 

Bornholmsmodellen och Språkbiten. Där känns det som om det blir mer strukturerad 

gruppundervisning, medan God läsutveckling erbjuder mer individuella övningar. Elevernas 

delaktigheter ökar ju längre in i övningarna de kommer. I början är de i stort behov av 

vägledning, men när de har kommit på hur övningarna är strukturerad, klarar de av dem, mer 

eller mindre, själva.  
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Analys 
 

Presentation av pedagogerna 
De sex pedagoger som jag har intervjuat jobbar vid tre olika skolor i en kommun. Från varje 

skola träffade jag en förskollärare och en grundskollärare. Jag tänkte här ge en kort 

presentation av pedagogerna. Pedagogerna har jag gett fingerade namn, så att de inte kan 

identifieras. De pedagoger som hör till samma skola har fått namn som börjar på samma 

bokstav. 

 

På S-enheten jobbar Sandra och Siv. Sandra är egentligen förskollärare, men vidareutbildar 

sig grundskollärare medan hon jobbar i den F-3 som hon är mentor för. Hon har jobbat i 22 år 

och började sin bana som förskollärare. I drygt tio år jobbade hon på förskola och har till och 

med hjälpt till att bygga upp en förskola från grunden. Därefter jobbade hon sju år i f-klass 

innan hon fick möjlighet att jobba i skolan, där hon fortfarande jobbar. Siv har jobbat som 

förskollärare sedan hon avslutade sin utbildning för 20 år sedan. Hon började karriären på 

förskola och för 10 år sedan övergick hon till 6-årsverksamheten och även arbete inne i 

skolan. Just att arbeta med F-3 tycker hon har varit mycket utvecklande. För närvarande 

jobbar hon som pedagog för f-klassen på denna skola. 

 

Titti har arbetat med barn sedan 1973. Hon började som barnskötare och vidareutbildade sig 

sedan till förskollärare, Montessorilärare och till sist till grundskollärare. Sedan 1996 har hon 

jobbat som mentor i den här F-1. Tanja började sin bana i landstingets regi som vårdarinna 

och jobbade mycket med utvecklingsstörda barn. Sedan 1973 har hon jobbat i kommunen som 

förskollärare. Hon har även gått SOL- och SOLspecial-utbildningarna (Skriv och Läs, som 

bygger på stavelser, precis som Språkbiten). Hon har bara jobbat med barn mellan 5 och 7 år 

och är nu klassmentor i en F-1. Titti och Tanja jobbar på T-enheten. 

 

Victoria och Vilma jobbar på V-enheten. Victoria är grundskollärare och har jobbat sedan 

1970. Hon började sin karriär på olika skolor innan hon slutligen landade i sin nuvarande 

klassmentorsroll i en F-3. Vilma blev färdig förskollärare 1983. Hon jobbade i olika 

kommuner innan hon 1989 fick fast jobb på en förskola som hör till den skola, där hon jobbar 

i dag. 1999 följde hon med en grupp 6-åringar upp till skolan, då det fanns ett vikariat och 

sedan blev hon kvar här. Hon är nu mentor för f-klassen. 
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Pedagogernas kunskap om barnens läs- och skrivinlärningsprocesser 
Det som är ett genomgående drag för dessa pedagoger, är deras stora intresse för läs- och 

skrivinlärning. Samtliga pedagoger svarade på min fråga om var de har fått sina kunskaper 

om läs- och skrivinlärningsprocessen från, att mycket var av eget intresse. De håller sig 

uppdaterade om nya rön, går på föreläsningar och vidareutbildar sig när de får en möjlighet. 

Sandra vidareutbildar sig just nu till grundskollärare och säger att hon har fått mycket bra 

kunskaper från högskolan. Alla pedagogerna utom Siv har gått SOL-utbildningen eller 

Språkbiten. De anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterade med ny forskning för att ge 

barnen så bra förutsättningar som möjligt. Victoria framhäver dock att det som de läst inte 

omvandlas till kunskap förrän de använder det i praktiken. ”Så kommer det nya rön, och då 

läser man det förstås och så tänker man, ja, men det där visste jag ju eller det där visste jag 

inte. Men jag känner ändå att jag måste praktisera det jag läst innan jag kan kalla det 

kunskap.”58 

 

 

Pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning i f-klass 
Läs- och skrivinlärningen börjar redan innan skolan börjar. Förberedande läs- och 

skrivinlärning börjar i förskolan, men blir mer målmedveten när barnen börjar i f-klass. De 

pedagoger i f-klass som jag har mött på dessa skolor jobbar lite olika med läs- och 

skrivinlärningen.  

 

S-skolan har sin bas i Bornholmsmodellen. Siv följer arbetsboken från blad till blad, till punkt 

och pricka. Detta gör hon två gånger i veckan och bara i korta pass, ca 10-20 minuter. 

Orsaken till dessa korta pass är dels att barnen ska få en chans att smälta det de har fått lära 

sig, och dels att de inte ska tröttna. Förutom Bornholmsmodellen börjar barnen även lära sig 

alfabetet. Bokstavsinlärningen börjar med att pedagogen visar hur bokstaven ser ut och hur 

den låter. Därefter försöker barnen komma på så många ord som möjligt som börjar på den 

bokstaven. Barnen får sedan möjlighet att göra en alfabetsbok i dragspelsmodell. Siv betonar 

dock att bokstavsinlärningen i f-klassen är helt frivillig, även om de flesta barnen gärna vill 

lära sig det. ”Det materialet gjorde vi förut i 1:an. Men nu gör vi det i F:an. Men det är helt 

frivilligt. Så det är ingen som måste göra det, utan det är för dem som vill.”59 När barnen 
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tränar på en bokstavsform börjar de med att spåra på en färdigskriven bokstav. Därefter 

fortsätter de med att rita i sand och måla med pensel och vatten på en svart tavla. När Siv har 

genomgång tar hon inte alla barnen på en gång, utan delar gruppen. Detta för att det inte ska 

bli för stökigt och svårt för barnen att koncentrera sig. F-klassen går även till biblioteket en 

gång i veckan, för att väcka barnens nyfikenhet på, och skapa ett intresse för, läsning och 

böcker. 

 

Tanja har lagt upp undervisningen i sin f-klass lite mer annorlunda. Även om också hon 

introducerar barnen för alfabetet, koncentrerar hon sig på stavelser. Hon arbetar utifrån SOL-

metoden och hon presenterar ”katten Ture” för mig. Katten Ture är en handdocka och han 

låter barnen följa med på ett äventyr till alfabeterna, som är förtrollade bokstäver. Katten Ture 

pratar i stavelser och introducerar de nya bokstäver och även en alfabetsramsa för barnen. 

”Och den här katten Ture älskar barnen, och det är ju grunden då liksom.”60 Tanja säger även 

att det är viktigt att barnen har roligt medan de lär sig. Innan de får träna på bokstavsformen 

genom att spåra, rita i sand och måla med vatten på en tavla går pedagogen igenom 

bokstaven, visar en storplansch och även tar med sig ett föremål som hör till bokstaven. När 

bokstaven C introducerades tog hon med sig sin cykel. Barnen får lära sig alfabetet från  

A till Ö. 

 

Vilma kombinerar de båda ovanstående. Hon arbetar både efter Bornholmsmodellen och efter 

Arken, som Språkbiten kan ses som en fortsättning på. Hon går inte efter Bornholmsmodellen 

till punkt och pricka, utan använder den lite som uppföljning för att se vad barnen kan och vad 

de behöver träna mer på. Även här är leken en viktig ingrediens i läs- och skrivinlärningen. 

Bokstavsinlärningen går till ungefär som på de båda andra skolorna, spåra, forma i sand, men 

även att klippa bokstäver och forma bokstäverna med kroppen. Vilma har rytmik och musik 

som främsta intressen och hon säger att det speglar av sig på hennes undervisning. 

 

Jag tycker att det finns många likheter mellan de olika pedagogernas sätt att arbeta i f-klass. 

Alla tre anser att leken och glädjen är det viktigaste som undervisningen ska bottna i. Barnen 

ska inte bli skoltrötta innan skolan ens har börjat. Dessutom har alla tre lektionsliknande pass 

med i undervisningen redan i den här åldern. Det är två olika metoder som ligger som grund i 

pedagogernas upplägg. Dels är det Bornholmsmodellen och dels metoder som riktar in sig på 
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arbetet med stavelser, i detta fall Arken som kan ses som en förberedelse inför Språkbiten. 

Bokstavsinlärningen följer samma princip vid alla tre skolorna. Det är den multisensoriska 

inlärningen som dominerar. Det är viktigt att alla sinnen får vara med vid inlärningen. Barnen 

får känna bokstaven genom att skriva i sand och med vatten på en svart tavla, de får se 

bokstaven på planscher och i alfabeten som finns uppsatta i klassrummet och de får höra 

bokstavens ljud när pedagogen, de själva och deras kamrater säger bokstaven högt, precis som 

Stadler61 rekommenderar. 

 

 

Pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning i skolan 
Även här är det variationer i arbetssätten. Sandra tror fullt ut på att plocka det bästa ur olika 

metoder. ”Jag tycker nog att man ska plocka ax ur dem (metoderna). Så att man känner att … 

det beror alldeles på hur barngruppen ser ut, som man har. Om barngruppen är väldigt fram 

och väldigt aktiv och kan väldigt mycket, kanske de inte behöver ha alla delar.”62 När barnen 

kommer från f-klass kan de alfabetet mer eller mindre. Det är lite spridning på barnens 

kunskaper och Sandra betonar att det är viktigt att möta barnen där de är. Hon och arbetslaget 

har satt upp en gemensam gång för alla 1:or, 2:or och 3:or där de har tagit olika material från 

olika metoder och inlärningsstilar. Hon säger att de är fria att sedan använda materialet utifrån 

barnens behov. Ibland behövs det extra mycket SOL (Skriv och Läs, utgår från samma princip 

som Språkbiten) och ibland extra mycket svenska2-undervisning. I början av första klass 

används även en del material från Bornholmsmodellen. Barnen behöver få leka med ord, leka 

med bokstäver, leka med ljud och allt annat som hör till läs- och skrivinlärning. De jobbar 

utifrån egna planeringar som de när de går i första klass gör tillsammans med sin mentor. 

Sandra anser att läsning är en färskvara och att det är något som barnen behöver syssla med 

varje dag. Jag frågade även hur barnens läs- och skrivinlärning följs upp och fick till svar att 

kommunen har bestämt att samtliga barn ska LUSas (LUS = Läsutvecklingsschema). Detta är 

dock något som Sandra inte är speciellt förtjust i. Hon är, som hon själv säger, LUSfientlig. 

Detta beror på att hon tycker att det är alldeles för lätt att feldiagnostisera ett barn. Hon 

föredrar en metod som heter ”God läsutveckling”. Denna metod har sitt eget 

uppföljningsmaterial och även exempel på övningar på de punkter som barnen behöver öva. 

Hela S-skolan föredrar denna uppföljning av barnen, men LUSar barnen också, eftersom de är 
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ålagda att göra det. Jag fick även veta att de som en del i uppföljningen av läsutvecklingen 

spelar in alla barn på band när de läser. Detta gör de en gång per termin, alla terminer, från f-

klass till högstadiet. I f-klass kan barnen för det mesta ännu inte läsa, men då har de i stället 

en dialog med barnet för att få fram dess kunskaper, som att rabbla alfabetet. 

 

Titti har det här året en väldigt stor klass med 1:or, närmare bestämt 30 barn. Hon använder 

sig av materialet till ”Vi läser” och försöker hålla alla barn till den, även om det är en viss 

spridning kunskapsmässigt mellan så många barn. Hon bygger även vidare på ”katten Ture” 

och hans sätt att prata i stavelser, med hjälp av stavelsegång och stavelseskrivning. Hon tar 

hjälp av ytterligare pedagoger, så att hon får möjlighet att jobba med barnen i halvklass. Ofta 

är den andra halvan av klassen i fritids lokaler under tiden. Titti tycker att det är en lyckad 

lösning, eftersom barnen kan behöva leka av sig mellan varven, för att orka ta nya tag. 

 

Victoria har under alla sina år som lågstadielärare använt sig av ljudmetoden, fram till för 

något år sedan då hon bestämde sig för att prova något nytt, nämligen Språkbiten. Hon säger 

att det bara är hon och Vilma på V-skolan som använder sig av den metoden och att hon 

upplever den som tillfredsställande. Hon poängterar dock att de måste se till barnens behov, 

och att alla metoder inte passar till alla barn. ”Eftersom jag tycker att det är roligt att byta 

metod så ville jag göra det nu. Och det är ingen som sagt att jag måste utan det avgör jag 

själv. Jag använder gärna båda metoderna, en blandning. Och som sagt utifrån varje barn.”63 

Victoria berättar att hon även använder sig av Språkbitens diagnostiseringsmaterial när hon 

ska följa upp barnens läs- och skrivutveckling, eftersom det är lätt att hitta precis den 

biten/bitarna som barnet saknar, om testerna utförs på rätt sätt. Som ett led i uppföljningen 

spelas barnen även på denna skola in på band, en gång per termin, när de läser, från f-klass till 

högstadiet. Principen är densamma som i S-skolan. Om barnen inte kan läsa, förs en dialog 

med barnen för att dokumentera var någonstans i utvecklingen de befinner sig. Ofta kan de 

rabbla alfabetet. 

 

Mellan dessa tre pedagoger är det större variationer i arbetssättet. Titti har en arbetsbok, som 

hon vill att samtliga barn ska hålla sig till. Hon har väldigt stor klass, och behöver mycket 

hjälp utifrån för att kunna hålla bra lektioner. Ofta arbetar hon i halvklass. Sandra och 

Victoria däremot blandar metoder. Victoria namnger två metoder, ljudmetoden och 
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Språkbiten, som hon gärna använder. Sandra pratar om God Läsutveckling, SOL, 

Bornholmsmodellen och svenska2-undervisning som några exempel. Hon plockar gärna de 

bästa bitarna ur många metoder. Carsten Elbro64 varnar dock för detta hos mindre erfarna 

pedagoger, eftersom det kan bidra till att barnen får läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

pedagoger behöver ofta den solida grund som en traditionell metod erbjuder. Om en mindre 

erfaren pedagog plockar bitar ur olika metoder, kanske de missar någon väsentlig del. Detta 

kan undvikas om de följer en metod.  

 

 

Samarbete och överlämning mellan f-klass och skola 
De skolor som mina informanter jobbar vid, arbetar integrerat, F-1 respektive F-3. Den största 

förändringen för barnen är egentligen när de går från 5-årsverksamheten till förskoleklass. Det 

är då de byter lokaler och pedagoger. Redan när de börjar i f-klassen blir de en del av 

skolverksamheten.  

 

Vid S-skolan är det en gemensam samling på morgonen måndag-onsdag och f-klassbarnen 

kommer även in till skolbarnen för frukt och saga efter första rasten på tisdagar. Fram på 

våren när f-klassbarnen börjar känna sig säkrare, både i miljön och i sina arbetsuppgifter, kan 

de ta med sig ett jobb och gå in i sin mentorsgrupp och jobba där. Både Sandra och Siv säger 

att överlämningen för barnens del egentligen görs under hela läsåret. Barnen i f-klass är ju 

kopplade till en mentorsgrupp, vet vilka deras klasskamrater är och träffar dem flera gånger i 

veckan. När de sedan blir 1:or, fortsätter de bara i samma klass. Pedagogerna säger även att 

det är praktiskt att ha det så här, inte bara för f-klassbarnens skull, utan även för skolbarnen. 

Speciellt när de går i första klass, kan de fortfarande ha svårt att koncentrera sig en hel dag på 

skolarbetet. De frågar då sin mentor om de kan få gå och leka en stund. För det mesta går det 

alldeles utmärkt, om inte mentorn har något speciellt inplanerat. Efter en stunds lek kommer 

barnen tillbaka, med ny ork för skolarbetet. Överlämningen för pedagogernas del innebär lite 

mer. På våren i f-klass gör pedagogen ett Bornholms-test på barnen. Det innebär att 

pedagogen tittar på hur barnen rimmar, hur de delar ord, fonemaddition och fonemsubtraktion 

m.m. Pedagogen gör även bokstavstester på barnen med hjälp av diagnosmaterialet ur 

Språkbiten. Det är diktamen av bokstavsnamn samt bokstavskännedom för både versaler och 
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gemener. Dessa bokstavstester gör de även på höstterminen när barnen börjar första klass. 

”Det kan ju hända så mycket över sommaren. En del barn har lärt sig läsa medan andra barn 

har tappat flera bokstäver.” 65 Att testerna görs ännu en gång, är för att pedagogen verkligen 

ska veta var barnen befinner sig, så att undervisningen kan utgå från varje individ.  

 

Titti och Tanja är mentorer för var sin F-1 på T-skolan. Det finns ytterligare en F-1 på denna 

skola och det är ett nära samarbete mellan alla tre klasserna. Första passet, drygt en timme, är 

det mentorsgrupper. Då jobbar de tre mentorsgrupperna enskilt. Under denna timme blir det 

lite blandat arbete. Bland annat brukar de förlägga eventuella temaarbeten till den här tiden, 

men även baskunskaper som namn, adress, telefonnummer, födelsedag kommer in här. Båda 

pedagogerna tycker att det är inspirerande att se hur de äldre barnen hjälper de yngre och 

agerar förebilder. Även här är det en odramatisk ändring för barnen när de går från f-klass till 

första klass. Den stora skillnaden är att det blir lite mindre lek och mer böcker. När jag 

frågade dessa pedagoger om hur de följer upp barnens läs- och skrivutveckling, fick de tänka 

till lite. Först hänvisade de till specialläraren på denna skola. Sedan kom de på att de faktiskt 

kollar så att barnen kan, eller inte kan, alfabetet både på våren i f-klass och på hösten i första 

klass. Annars är det mest pedagogernas observationer under lektionstid. De flesta barn 

behöver bara mogna lite, säger Titti, men tror inte att allt mognar bort. ”Vi har ju flera 

stycken, en eller två i alla fall, som vi ser kan kanske få väldigt mycket svårigheter, som redan 

är nu hos specialpedagogen.”66 De försöker fånga dem så fort som möjligt. En större koll görs 

innan barnen ska upp i andra klass. Då går specialpedagogen igenom samtliga barn.  

 

V-skolan har också f-klass och skola i samma byggnad. F-klassbarnen är kopplade till en 

mentor ifrån början och de har sina krokar för ytterkläder tillsammans med sina blivande 

klasskamrater. En förmiddag i veckan kommer f-klassbarnen och deras pedagog (Vilma) in i 

klassen och jobbar. Det blir mest lite grundläggande svenska och matte. Fram på våren när f-

klass barnen blir lite säkrare, kan de ta med sig ett jobb och gå in i klassen och jobba 

självständigt. Givetvis får de hjälp av Victoria när det behövs. Victoria och Vilma tycker som 

pedagogerna vid de andra skolorna att överlämningen för barnen skull blir odramatisk 

eftersom de har lärt känna de andra barnen under hela läsåret. För pedagogerna blir det lite 

mer arbete. De LUSar barnen, men konstaterar att det är lättare att LUSa f-klassbarn än vad 
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det är att LUSa de större barnen. Det är väldigt lätt att feldiagnostisera med hjälp av LUS. 

Pedagogerna använder sig även av snurror, som de fyller i tillsammans med barnen. 

Snurrorna innehåller mål och delmål under skolgången. Eftersom de jobbar med Språkbiten, 

använder de även det diagnostiseringsmaterial som finns kopplad till den metoden. Victoria 

framhäver också vikten av att fånga upp barnet där han eller hon befinner sig och utgå 

därifrån, varför dessa tester är så viktiga. 

 

På S- och V-skolorna betonas vikten av uppföljning. Det finns en klar struktur i hur det 

arbetet är utformat. De har även tester som pedagogerna gör med barnen regelbundet. På T-

skolan däremot möts min fråga om uppföljning lite frågande. De båda pedagogerna var 

tvungna att tänka till ordentligt innan de kom på att de faktiskt har tester för uppföljning. 

Deras första tanke var att det var specialpedagogens område. De olika metoderna som jag har 

valt att presentera, har alla tre egna uppföljningsmaterial. När det gäller överlämning mellan f-

klass och skola, är samtliga pedagoger jag pratat med överens om att det inte blir någon större 

omställning för barnens del. De är redan integrerade i skolan, vet vilka deras klasskamrater 

blir/är och är periodvis inne och arbetar i sitt klassrum. Överlämning för pedagogernas del, 

hör ihop med uppföljningen. Testresultaten förmedlas mellan berörda pedagoger, så att 

barnen kan mötas där de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 

 

 

Frågeställningar och svar 
 

Som jag skrev under rubriken ”Syfte och frågeställningar” är mina huvudfrågor: 

 

• Hur och med vilka planeras arbetet med läs- och skrivundervisning? 

• Arbetar pedagogerna efter någon särskild metod vid läs- och skrivundervisningen?  

• Hur fungerar samarbetet mellan f-klass och år 1? 

 

Jag fann i mina intervjuer att samtliga sex pedagoger anser att det är den enskilde pedagogen 

som själv bestämmer hur hon ska jobba. Sandra har dock en grovplanering och planerad 

arbetsgång samt material tillsammans med övriga i arbetslaget. Detaljplaneringen sköter hon 

likväl själv och kan då avvika från den planerade arbetsgången om hon anser att någon eller 

några barn behöver det. Övriga pedagoger betonar att de sköter all planering själva. Jag fick 
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vid mina intervjutillfällen uppfattningen av att det är en konstig fråga, då pedagogerna, 

förutom Sandra, nästan svarade med ett skratt. Jag tolkar det som att de ansåg det som 

självklart att de själva får planera hur de ska jobba. Jag vet att vissa skolor profilerar sig och 

trodde att kanske även läs- och skrivundervisningen fanns med som profilering, och att då 

pedagogerna blev styrda i sina arbetssätt. 

 

Mina informanter var lite splittrade i frågan om användandet av metod. Tre av pedagogerna 

håller sig till en grundmetod medan de andra tre blandar metoder. Det finns forskning som 

tyder på att båda sätten är på både gott och ont. Enligt Elbro67 bör en oerfaren pedagog hålla 

sig till en metod, för att säkert få med alla delar i läs- och skrivundervisningen och därmed 

minska risken för läs- och skrivsvårigheter. Stadler68 menar att det kan vara riskabelt att hålla 

sig till en metod om man inte har tillräckliga teoretiska grundkunskaper. Som pedagog måste 

vi veta varför vi gör det vi gör och inte okritiskt följa en metod bara för att den finns. 

 

Pedagogerna som jag intervjuat arbetar på tre olika skolor. På samtliga skolor är det, enligt 

pedagogerna, ett bra och nära samarbete mellan f-klass och skola. Barnen i f-klass integreras 

redan från början och tillbringar mer tid i klassrummet med sina äldre kamrater ju längre tid 

som går på läsåret. Överlämningen mellan pedagogerna innebär en del pappersarbete. Det har 

under läsåret gjorts uppföljningar av barnens läs- och skrivutveckling, som mottagande 

pedagog får ta del av, för att kunna möta barnen där de befinner sig. 

 

 

 

 

                                                 
67 Elbro, 2004. 
68 Stadler, 1998. 
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Diskussion 
När jag var klar med mina intervjuer kände jag mig mycket nöjd. Jag hade fått bra och 

utförliga svar på mina frågor och tyckte att det inte fanns några tveksamheter. Jag 

kategoriserade svaren, så att de skulle svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Det gav 

mig en bild av hur pedagoger kan jobba med läs- och skrivinlärning. Men det gav mig även en 

del funderingar. 

 

När jag förberedde mig inför intervjuerna tyckte jag att jag använde mig av klara begrepp, 

som läs- och skrivinlärning och förberedande läs- och skrivinlärning. Jag tänkte att det första 

bedrivs i skolan och det andra i f-klass. Det var de uttrycken jag använde mig av vid 

intervjuerna och ansåg mig ha vissa kunskaper om de båda. Pedagogerna jag intervjuade 

använde sig av samma begrepp, men det som visade sig under intervjuernas gång var att vi 

lade olika innebörd i begreppet förberedande (vilket jag tyvärr inte reflekterade över förrän 

vid analysen av intervjuerna). Jag trodde att f-klassens huvudsakliga uppgift inom läs- och 

skrivinlärningen var att leka fram en förståelse för språket och att introducera det faktum att 

det finns något som heter alfabet och bokstäver. Jag har läst många böcker om vikten av att 

barnen utvecklar en fonologisk medvetenhet, och förutsatte nog därför att det var det som var 

f-klassens mål. Även om f-klasserna faktiskt jobbar med detta, så jobbar de parallellt med 

bokstavsinlärning, ett arbete som jag tolkade hörde till den faktiska läs- och 

skrivundervisningen. Trots att det fortfarande jobbas mest med språklekar och att det finns 

mycket tid till fri lek, så finns det även lektionsliknande pass med bokstavsinlärning, något 

som tidigare hörde till skolverksamheten.  

 

Denna insikt får mig att fundera över om det kan finnas fler såna dubbla betydelser i mitt 

intervjumaterial och hur skulle jag ha kunnat gå till väga för att undvika dem. Efter att ha gått 

igenom mitt material grundligt, tror jag inte att det finns fler begrepp som jag använt mig av, 

där pedagogen och jag lägger olika innebörd i ordet. Men säker kan jag ju aldrig bli. Däremot 

är jag ganska säker på att om jag varit en icke-pedagog, skulle jag ha fått ett helt annat 

omfång på svaren. Innebörden i svaren hade säkert varit de samma, men omfattningen av 

svaren hade ökat betydligt. Pedagogerna jag intervjuade visste att jag studerar till lärare och 

de förutsatte att jag hade läst en hel del litteratur i ämnet läs- och skrivinlärning. Därför blev 

troligen inte svaren fullt så utförliga och tydliggörande, som de hade blivit om jag hade varit 

helt novis. Jag tror inte att detta skulle ha påverkat resultatet, eftersom pedagogerna blev 
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ombedda att beskriva hur de arbetar med läs- och skrivundervisning och det var detta de 

berättade.  

 

Jag började även fundera över pedagogernas strävan att möta barnen där de är i utvecklingen 

och utgå därifrån. När de arbetar efter metoder som Bornholmsmodellen eller Språkbiten, där 

många av övningarna görs i grupp, möter de alla barns behov då? Då det finns en planerad 

arbetsgång som följs till punkt och pricka, vad händer då med det enskilda barnets behov? I 

den litteratur jag läst poängteras att alla barn inte följer samma utvecklingskurva. En del barn 

behöver jobba mycket med en sekvens i läs- och skrivinlärningen medan andra barn behöver 

jobba mer med andra sekvenser. Hur möts dessa barn när pedagogen jobbar efter en bestämd 

metod? Även om alla barn behöver samma grund att stå på, tillgodo gör de sig kunskapen på 

olika sätt och olika fort. Samtidigt betonar Elbro69 att en mindre erfaren pedagog kan göra 

barnen mer ont än gott om han eller hon inte arbetar efter en metod, eftersom risken för läs- 

och skrivsvårigheter då ökar. Detta på grund av att det då är möjligt att missa någon eller 

några viktiga bitar i undervisningen. Stadler70 å sin sida menar att det inte är bra att okritiskt 

följa en metod heller. Som pedagog behöver vi en grund av teoretisk kunskap att stå på för att 

kunna fatta beslut om huruvida metoden är bra för just den elevgrupp som vi arbetar med nu. 

Hur når en nyexaminerad pedagog då alla elever? Om vi å ena sidan använder oss av en 

metod, kanske vi inte möter alla barn och utgår från deras behov. Vi måste dessutom ha 

tillräcklig kunskap för att kunna avgöra om metoden är relevant för just de barn vi jobbar med 

nu. Om vi å andra sidan inte använder oss av en metod, utan kombinerar olika metoder, 

riskerar vi att fler barn får läs- och skrivsvårigheter. Jag tror att jag under mina första år 

kommer att få använda mig av mina kollegor i arbetslaget och till en början lita på deras 

kompetens och välvilja. Även om jag har läst mycket om läs- och skrivutvecklingen är det 

som Victoria sa: ”… jag känner ändå att jag måste praktisera det jag läst innan jag kan kalla 

det kunskap.”71 

 

I den litteratur jag läst poängteras vikten av att möta barnen där de är och utgå därifrån. 

Därför är uppföljningen av läs- och skrivinlärningen väldigt viktig. Om barnen förväntas vara 

                                                 
69 Elbro, 2004. 
70 Stadler, 1998. 
71 Victoria, 2005-03-07. 
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vid en punkt, men inte har nått dit ännu, och läraren fortsätter därifrån, kommer barnen 

hopplöst efter från början.  
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Bilaga 1 
 

UNDERLAG TILL INTERVJU 
 

• Bakgrund – namn, utbildning (grund och ev. vidare), arbete (här och totalt) 

 

• Hur ser planeringen för läs- och skrivinlärning ut inför terminsstart? 

Egen/Arbetslag/Skolan (profilering) 

 

• Berätta hur en ”uppstart” med en ny klass ser ut. Helklass eller eget arbete? 

Vad gör ni, hur och varför? Används några hjälpmedel? Börjar alla på samma ställe? 

Hur ofta arbetar barnen med läs- och skrivinlärning? 

 

• Hur ser arbetet ut i slutet av läsåret? Annan struktur? 

 

• Vid planering inför lektionerna: Följer du någon metod? Vem bestämmer hur du ska jobba? 

 

• Hur ser dina kunskaper om läs- och skrivinlärningsprocessen ut? 

 

• Hur följs barnens läs- och skrivutveckling upp? 

 

• Hur ser överlämning/mottagning mellan f-klass och 1:an ut? Finns det något samarbete 

mellan f-klass och skolan (vid överlämning samt under hela läsåret)? 

 


