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Abstrakt 
Denna undersökning handlar om fem lärares inledande undervisning i 
läsning och skrivning. Syftet har varit att ta reda på vilka metodval som 
lärarna gjort och hur de gått tillväga i sin läs- och skrivundervisning i 
årskurs ett. Lärare kan antingen välja att använda sig av analytiska eller 
syntetiska metoder. De kan också använda en kombination av de två, 
en såkallad interaktiv metod. Avsikten har också varit att ta reda på hur 
lärarna förhöll sig till styrdokumenten, Lpo94 och kursplanen i svenska. 
För att komma fram till detta har en kvalitativ metod används där fem 
lärare verksamma i årskurs ett blev intervjuade och observerade under 
två separata tillfällen. Det framgick då att lärarna har en mycket varie-
rande undervisning i läsning och skrivning där de blandade både 
analytiska och syntetiska metoder vartefter. I grunden hade de dock ett 
förhållningssätt till hur man bekantar elever med skriftspråket. En av 
lärarna hade till grunden en analytisk metod, medan de övriga fyra 
snarare använde sig av en syntetisk metod för att lära sina elever att 
läsa och skriva i ett inledande stadie. Det framgick även att lärarna hade 
begrundat styrdokumenten och oftast gjorde medvetna val gentemot 
dem.  
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 Introduktion  
Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att kunna verka i 
dagens moderna samhälle. Det är en rättighet som alla elever ska ha för 
att bli de demokratiska medborgare som Lpo94 (1998) menar är ett av 
målen för den svenska skolan. De första mötena som eleverna har med 
skriftspråket är viktiga för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen och 
därav är de metodval som läraren gör i den inledande undervisningen 
betydelsefulla, om inte avgörande. De val som lärare står inför är 
antingen en syntetisk metod där man utgår från delarna för att bilda en 
helhet, det vill säga att man ljudar ihop bokstäver(delarna) till ett 
ord(helheten). Lärare kan också använda sig av en analytisk metod där 
man istället utgår från helheten för att sedan analysera densamma. Min 
uppfattning från praktik och tidigare arbete inom skolan är dock att 
lärare inte är så strikta i sina metodval. De använder sig ofta av en 
blandning av de två, en såkallad interaktiv metod. Syftet med den här 
undersökningen blir därmed att ta reda på vilken eller vilka metoder 
som lärare använder sig av. Styrdokumentens formuleringar är ofta 
vida och ger stort utrymme för egna tolkningar på lokal nivå. Därför är 
det också avgörande för syftet att ta reda på hur verksamma lärare 
tolkar dessa i förhållande till den inledande läs- och 
skrivundervisningen. Studien är därför viktig för att ta reda på hur det 
kan se ut i skolorna. Resultatet av studien kommer att öka 
medvetenheten och förståelsen för hur den inledande läs- och 
skrivundervisningen kan se ut idag. Studien riktar sig främst till 
verksamma lärare i grundskolans tidigare år, blivande lärare, 
lärarutbildare och övriga intresserade av pedagogik. Resultatet kan 
därmed även fungera som underlag för reflektion, nytänkande och som 
hjälpmedel för lärare som står inför den viktiga uppgiften att arbeta 
med elevers läsning och skrivning i de tidiga årskurserna. 
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Bakgrund  
Bakgrunden kommer att behandla vad läsning och skrivning egentligen 
är för något. Bland annat görs en framställning av den svenska 
bokstavsskriften som sådan, samt en redogörelse för hur läsprocessen 
ser ut och för den utveckling eleverna går igenom i läsning och 
skrivning. Därefter görs en presentation av de styrdokument som 
skolan skall jobba mot, Lpo94 (1998) och Kursplanen för svenska. Med 
dessa som utgångspunkt görs sedan en framställning av 
undervisningen i läsning och skrivning. Bakgrunden ger behövlig 
kunskap och förståelse som ligger till grund för fortsatt läsning av 
undersökningen.  
 

Läsning 
Läsning Konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång 
tid och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två hu-
vudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identi-
fiera el ler känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl. (NE, 1998) 

Så definierar Nationalencyklopedin läsning, men fler definitioner är 
möjliga. Stadler (1998, s.27) ger sin definition av läsning och förklarar 
grundläggande att text får sin mening utifrån läsarens språkliga kompe-
tens och kreativitet. Läsaren rekonstruerar ord och meningar och ger 
dem sitt eget innehåll utifrån författarens tankar. Därmed menar hon 
också att läsning är en skapande process. I enlighet med dessa definitio-
ner blir läsning en komplex och abstrakt färdighet som kräver mycket 
övning för att tillgodose och upprätthålla.  

En mer ingående förklaring av vad läsning är och hur detta fenomen ter 
sig kommer närmast efter en grundlig redogörelse för den svenska 
bokstavsskriften. För att verkligen förstå vad läsning är måste man 
först veta hur vårt skriftspråk är uppbyggt och hur det fungerar. 

Den svenska bokstavsskriften 
I följande avsnitt kommer nu en redogörelse för vår svenska bokstavs-
skrift. Resonemanget vidareutvecklas sedan till hur det går till när detta 
skriftspråk ska tillgodoses.  

Det alfabetiska skriftspråket som vi använder oss av i större delen av 
västvärlden bygger på den så kallade fonetiseringsprincipen. Med 
denna menas att skriftspråket innehåller tecken som står för enskilda 
ljud i vårt talspråk (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren, Olsson, 2004, s. 14). 
Elbro (2004, s. 60f) kallar istället den för fonemprincipen och förklarar 
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denna som grunden i vårt skriftspråk där varje språkljud har ett tecken 
(bokstav/grafem). Detta språkljud kallas för fonem och står enligt 
Dahlgren et al (2004, s. 14, 16) för talspråkets minsta betydelseskiljande 
enhet. Ordet B/I/L består exempelvis av tre fonem. Tar man bort 
fonemet B och ersätter med ett M får ordet en helt ny betydelse. Att 
varje fonem har ett eget tecken framförhåller författarna som mer 
komplicerat än så. Fonemets karaktär och styrka beror på placering i 
ordet och vilka övriga fonem som det samspelar med. Förutom fonem-
principen lägger Elbro (2004, s. 60ff) därtill fler grundläggande principer 
som vårt skriftspråk bygger på. Dessa är bland andra ljudprincipen för 
bokstavskombinationer och morfemprincipen. Den förstnämnda 
innebär att vissa bokstavskombinationer uttalas på ett visst sätt, trots de 
enskilda bokstävernas originella uttal. Som exempelvis i ordet ”kiosk” 
där bokstavskombinationen ”ki” uttalas med ett tje-ljud istället för bara 
”k” som i korv. Morfemprincipen, eller betydelseprincipen som den 
också kallas, innebär att bestämda betydelseelement skrivs på samma 
sätt oavsett variationer i uttal. Ett morfem är den minsta betydelsebä-
rande enheten i ett språk. Elever ska lära sig att utnyttja alla principerna, 
men de behöver inte kunna formulera dem. Till skillnad från läraren, 
som med en djupare insikt i alla principer kan lära eleven att använda 
sig av dem, samt att välja ut rätt material för att undvika att svårigheter 
i läs- och skrivutvecklingen uppstår. Mer om lärarens betydelse i läs- 
och skrivundervisning kommer att redogöras för senare. Stadler (1998, 
s. 32) lägger därutöver till begreppet syntax som i det närmaste betyder 
satsbyggnad. Syntaxen innebär förbindelsen mellan ord och ordgrup-
per, samt ser till att dessa kommer i rätt ordning. Detta lär barnet sig 
redan när det lär sig att tala.  

Det ska till ovanstående redogörelse tilläggas att skrift inte är nedteck-
nat tal. När barnet kommer till skolan första gången så har de tillägnat 
sig det talade språket. Detta talspråk blir utgångspunkten när de sedan 
ska tillägna sig skriftspråket. Talspråket hos ett yngre barn finns ”här 
och nu” och de har ofta svårt att tala om saker som inte existerar på 
samma plats eller tid som när det sägs. Detta distanserade språk är 
abstrakt och dess syntax mer komplicerat med andra ordval. Vårt 
skriftspråk är ett sådant distanserat språk, vilket också belyser svårighe-
terna för elever som ska tillgodose sig denna färdighet. Lärarens 
uppgift blir att göra sina elever medvetna om skillnaden (Lundberg, 
2006, s. 16f).  

Läsprocessen 
Detta avsnitt kommer nu att utifrån tidigare definitioner av läsning att 
bearbeta hur det fungerar när man läser eller lär sig att läsa, det vill säga 
läsprocessen.  

Läsprocessen kan delas upp i två beståndsdelar som är absolut nödvän-
diga för att en text överhuvudtaget ska kunna tydas. Dessa är avkod-
ning och förståelse. Den förstnämnda innebär att man identifierar ord 
som är skriftligt kodade i en text. Man känner igen ordets betydelse, 
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uttal och grammatiska egenskaper. När en elev kommer till insikt att 
skriftspråket faktiskt representerar det talade språket och att det som 
sägs kan delas upp i olika beståndsdelar (fonem) som kan betecknas 
med bokstäver som i korrekt kombination kan sättas ihop till ord och 
sedan läsa dem så talar man om att en elev har ”knäckt koden”. Det 
inkluderar två viktiga moment i form av syntes och analys (Lundberg, 
2006, s. 18, 25). Att man kan avkoda ord räcker dock inte för att läsning 
ska ske. Det krävs att man återskapar ett föreställningsinnehåll med 
utgångspunkt i de avkodade orden. Läsaren måste förstå det som han 
eller hon avkodar (Elbro, 2004, s. 26f). Följande läsformel kan förklara 
detta ömsesidiga förhållande mellan avkodning och förståelse; 

Läsning = Avkodning x Förståelse  

Formeln är uppställd som en ekvation där multiplikationstecknet 
innebär att de båda faktorerna måste ha ett positivt värde för att lösa 
ekvationen. Är avkodningen exempelvis noll blir också resultatet 
(läsning) noll. Man måste kunna avkoda och förstå det avkodade för att 
läsning ska uppnås (Frost, 2002, s. 111). Elbro (2004, s. 28f) lägger därtill 
att problemet för dyslektiker och analfabeter är just detta. De förstår en 
text som läses upp, men kan inte avkoda den själv. Språkförståelsen är 
okej, men inte avkodningen. Fler faktorer än bara avkodning och 
förståelse är avgörande för att läsning ska ske. Till ovanstående ekva-
tion kan därför även motivation tilläggas. Mindre mental energi läggs 
givetvis på en text som inte intresserar eleverna. Detta leder då också till 
att resultatet av läsningen blir sämre. Lundberg (2006, s. 5f) lägger 
därtill lärarens ansvar för att den grundläggande läsningen blir ett 
bestående intresse för eleverna. ”De ska kunna uppleva läsningen som en 
källa till glädje, något som ger värdefull information och kanske njutbara 
estetiska upplevelser” (Lundberg, 2006, s. 23). Mer om lärarens roll vid 
läs- och skrivundervisning kommer dock att behandlas senare i texten.  

I ett sammanhang angående avkodning och förståelse vid läsning blir 
det väsentligt att även nämna kontextens betydelse. Stadler (1998, s. 33) 
menar att kontexten, sammanhanget, påverkar såväl avkodningen som 
förståelsen av en text. Nybörjarläsaren använder den ofta som hjälp-
medel för att förstå hela textens innebörd. Samma mening kan ha olika 
betydelse beroende på det sammanhang i vilket den uppkommer. Att 
förlita sig helt på kontexten för att förstå en text kan därför medföra 
felgissningar och otillräcklig förståelse. Lundberg (2006, s. 36) redogör 
därutöver för vikten av att ge elever förförståelse för texten som ska 
läsas. Han påstår att om eleverna inte förstår den verklighet som texten 
behandlar blir det nästan omöjligt att förstå. Även om man kan avkoda 
varje ord får texten inget begripligt sammanhang. Förutom förförståel-
se och förståelse för kontexten som skriften uppkommer i, finns det 
ytterligare en sak som är viktigt för att bli en god läsare. Elbro (2004, s. 
37) talar om en automatiserad avkodning. Detta innebär att själva 
avkodningen inte tar över uppmärksamheten från förståelsen. Man 
behöver inte lägga ner all energi på att avkoda. Det innebär även att 
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avkodningen sker obligatoriskt. Ser man ett ord kan man inte avstå 
från att läsa det. Avkodningen sker automatiskt och om läsaren dessut-
om försöker förstå och tänka på hur man avkodar upphör både förstå-
elsen och avkodningen, det vill säga läsningen. Elbro (2004, s. 135) 
påpekar också att det bara finns en väg till automatisering av en färdig-
het och det är träning. Läser eleverna mycket blir de också bättre på att 
avkoda och förstå det som avkodas.  

I det här sammanhanget blir det intressant att lyfta fram PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) (2007) som är en 
internationell studie med 45 deltagande länder som senast utfördes 
2006. Syftet med studien var att undersöka hur respektive lands 
läsförmåga hos tioåringar förhöll sig i relation till PIRLS 2001. 
Målsättningen är nämligen att studien ska upprepas vart femte år. 
Avsikten var också att länder skulle se hur deras tioåringars läsförmåga 
stod sig i förhållande till varandra.  I PIRLS var det elevernas 
läsförmåga, samt läsvanor och attityder till läsning som undersöktes. De 
svenska eleverna lyckades bra i ett internationellt perspektiv, endast sex 
länder kom före i placeringen. Det ska emellertid påpekas att i PIRLS 
2001 låg Sverige ännu högre upp i skalan, dock med färre deltagande 
länder. Resultaten visar också att skillnaden mellan hög- och 
lågpresterande läsare är liten, att flickor är starkare läsare än pojkar, 
samtidigt som attityden till läsning har blivit sämre sedan PIRLS 2001 
(Skolverket, 2007). 

Läsutveckling 
Nu kommer en redogörelse för den utveckling som eleverna genomgår 
från början tills dess att de kan anses vara läsande personer. Med 
tidigare redogörelse för skriftens olika principer som utgångspunkt 
menar Elbro (2004, s. 103) att barn tillägnar sig dessa mer eller mindre 
gradvis. Först blir de säkra på ljudprincipen på bokstavsnivå och sedan 
på ljudprincipen för bokstavskombinationer. Angående morfemprinci-
pen så menar han att den aldrig riktigt tillägnas. Nya ord med främ-
mande stavningssätt kan man aldrig sluta lära sig.  

Höien och Lundberg (1999, s. 44ff) presenterar fyra stycken läsutveck-
lingsstadier som förklarar hur läsutvecklingen kan se ut. De poängterar 
dock att läsutvecklingen inte är fullt så enkel utan individuella skillnader 
förekommer. Samtidigt kan vissa individer hoppa över ett stadie, likväl 
som de kan blanda dem. Ett stadie kanske dominerar individens läs-
ning, men i en annan lässituation behövs ett tidigare stadie användas. 
Det är med andra ord inte alltid en linjär utveckling som sker vid 
tillägnandet av läsförmågan. Det första stadiet som författarna presen-
terar är pseudoläsning. Detta stadie karaktäriseras som barnens första 
möte med skriftspråket. Barnen försöker efterlikna den vuxnes läsande 
roll och det kan många gånger se ut precis som att de läser. Egentligen 
läser de mer av omgivningen och den kontext som de skrivna orden 
existerar i. Barnen lägger ingen större vikt vid att analysera skriften och 
orden i sig. Lägg dock märke till att de har uppmärksammat skriftens 



Inledande läs- och skrivundervisning 
Benny Svensson  2011-04-21 

 

9 
 

existens och därmed även utvecklat ett betydande intresse för skrift-
språket. Nästa steg i utvecklingen är det logografisk-visuella stadiet. 
Barnen har fortfarande inte förstått den alfabetiska principen som vårt 
skriftspråk bygger på. De tyder istället den visuella ordbildens yttre 
figur med alla dess särdrag. Att barnen inte förstår den alfabetiska 
principen yttrar sig i att ordningsföljen för ordens enskilda bokstäver 
inte spelar någon betydelsefull roll för igenkännandet. Barnen genom-
går sedan en radikal förändring i läsutvecklingen när de går in i det 
alfabetisk-fonologiska stadiet. Det är nu som de ska börja tillägna sig 
skriftens alla principer och förstå sambandet mellan bokstavens form 
(grafem) och dess ljud (fonem). Det börjar ställas krav på deras analy-
tiska förmåga. Det sista utmärkande stadiet som kan urskiljas i läsut-
vecklingen är det ortografiskt-morfemiska stadiet. Barnen utför nu en 
mer avancerad ordavkodning där en automatisering av de skrivna 
orden tillgodoses. Avkodningen är säker och snabbare, vilket medför 
att det även sker utan ansträngning. För att bli en fullt utvecklad läsare 
understryker författarna att de har en lång väg kvar, detta trots att det 
ortografiskt-morfemiska stadiet är den högsta nivån. En fullt utvecklad 
läsfärdighet innefattar bland annat att man arbetar med tolkning eller 
kan dra olika slutsatser från texten.  

Liberg (1993, s. 19ff) väljer istället att dela upp de läsande personerna i 
två typer som också kan ses som utvecklingssteg. Den första kan liknas 
vid den alfabetiska läsningen och kallas för grammatiskt läsande och 
skrivande. Detta innebär att man ljudar sig fram i texten, bokstav för 
bokstav. Den andra typen kallar författarinnan för effektivt läsande och 
skrivande. Denna kan liknas vid det ortografisk-morfemiska stadiet. 
Man läser med flyt, tycker att det är lätt och lägger mindre energi vid 
själva avkodningen och uppmärksamhet riktas istället till förståelsen.   

Utifrån ovanstående redogörelse för läsutvecklingen blir det intressant 
och viktigt att även lyfta fram den språkliga medvetenheten. Under 
förra avsnittet förklarade jag att när barnet kommer till skolan för 
första gången har de med sig det talade språket. Jag menade att detta 
talade språket blir utgångspunkten när barnet sedan ska tillägna sig 
skriftspråket.  Att kunna distansera sig och tala om språket innebär att 
man är språkligt medveten. Man kan inta ett metaperspektiv, det vill 
säga att man kan se språket ”utifrån”, som ett ”objekt”. Språklig 
medvetenhet i samband med läs- och skrivutvecklingen innebär en 
medvetenhet om de språkliga beståndsdelarna i talet som leder fram till 
den alfabetiska koden (Hagtvet, 2006, s. 45). Språklig medvetenhet kan 
delas upp i fyra kategorier;  

Fonologisk medvetenhet - Medvetenhet om språkets ljudsida 

Morfologisk medvetenhet - Medvetenhet om orden 

Syntaktisk medvetenhet - Medvetenhet om satsbyggnad 
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Pragmatisk medvetenhet – Medvetenhet om hur språket används 

 (Tornéus, 2000, s. 12) 

Ivarsson (2008, s. 105) har i sin avhandling om lärandemiljön och 
läsutvecklingen hos tidiga läsare bland annat kommit fram till att 
utvecklingen hos dem stannar av vid det tredje skolåret. Hon ställer sig 
frågan vad detta kan bero på och framhäver att deras kunskaper bör 
förvaltas och utvecklas. De tidiga läsarna i studien utvecklades som 
mest innan skolstarten, till skillnad från dem som är medelgoda läsare 
vid skolstarten som utvecklades mest under det första skolåret. De som 
är icke läsande elever vid skolstarten utvecklades istället som mest i 
skolår tre.  

Skrivning 
Enligt Dahlgren et al (2004, s. 21) är skriftspråket uppdelat i två aktivite-
ter. Dessa är läsning och skrivning och författarna menar att båda 
förutsätter varandra. Det ena fungerar inte utan det andra och det finns 
ingen mening i att skriva något om det inte finns någon som kan läsa 
det. Björk och Liberg (2002, s. 101f) menar att barn måste lära sig att 
använda tecken när de ska översätta det talade språket till det visuella.  
När de kommer till skolan har de olika erfarenheter och har kommit 
olika långt sin läs- och skrivutveckling. Vissa kan bokstäverna i sitt 
namn, medan andra kanske kan hela alfabetet. Oavsett var de befinner 
sig i utvecklingen ska de nu lära sig principen för hur de använder sig 
av bokstäverna. Samma författare påpekar vikten av att ha kunskap i 
barns tidiga skrivutveckling för att effektivt kunna stödja densamma.  

Eriksen-Hagtvet (1990, s. 120f) presenterar ett skrivutvecklingsschema 
som visar en möjlig progress som barnet genomgår när denne lär sig 
att skriva. Utvecklingsprocessen är uppdelat i tre stycken stadium och 
den första är när barnet börjar experimentera med skrift. Författarna 
kallar det för lekskrivning och förklarar att när barnet först börjar 
”skriva” blir resultatet något som liknar ett härmande klotter. Den 
fortsatta lekskrivningen övergår sedan till att barnet skriver med hjälp 
av personliga och hemliga tecken. Dessa tecken är det endast barnet 
själv som förstår betydelsen av.  När barnet sedan lärt sig ett fåtal 
bokstäver så skriver de dessa uppradade i ett led. De kan bara ett fåtal 
konventionella bokstäver men visar samtidigt en stor förmåga till att 
kombinera dem. Bokstäverna skrivs förvisso i oordning och det är 
fortfarande bara barnet själv som kan läsa vad det egentligen står.  
Detta första möte, där skrivningen ses som en lek, är bra för barnets 
vidareutveckling. De lär sig skrivriktningen från vänster till höger, 
betydelsen av bokstavsformernas positioner, samtidigt som de på ett 
flexibelt och kreativt sätt lär sig att kombinera dem. De experimenterar 
och börjar successivt tillämpa en mer konventionell skrivning. Nästa 
stadie i författarnas skrivutvecklingsschema är den så kallade upptäck-
ande skrivningen. Barnet har nu börjat förstå och tillämpa sambandet 
mellan bokstav och dess ljud.  De har tillägnat sig flera bokstäver trots 
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att det fortfarande är i ett begränsat antal. Barnet utforskar nu skrift-
språket parallellt med att deras skrivning är mer systematiskt och 
korrekt än under tidigare stadium. Det sista stadiet i skrivutvecklings-
schemat är den konventionella skrivningen, det vill säga när barnet 
verkligen förstått sambandet mellan bokstav och dess ljud, samt hur 
man sätter ihop dem till ord. De har helt knäckt skriftspråkets kod och 
påbörjar nu den mer formella vidareutvecklingen mot att bli en fullt 
skrivkunnig individ.  

Läsning och skrivning, går som redan sagts, hand i hand med varandra. 
Barnen upplever dock större krav vid läsning, samtidigt som skrivun-
dervisningen inte är lika pedagogiserad. Denna sker efterhand och i sin 
egen takt, ofta påbörjad redan i hemmet innan skolstarten (Dahlgren et 
al, 2004, s. 55). Att den inte är pedagogiserad innebär således även att 
några direkta metoder för skrivutveckling inte finns tillgängliga. Stadler 
(1998, s. 67) talar om att man i undervisningen bör integrera skrivning-
en och läsningen. Detta på grund av att de båda innebär att man ska 
hantera den alfabetiska skriften. Att arbeta integrerat med läsning och 
skrivning innebär också att eleverna förstår sambandet däremellan. Det 
blir helt enkelt en bättre inlärningseffekt vid integrering. ”Ju mer eleven 
vet om skrivkodens konstruktion och funktion, desto skickligare blir han i 
skrivandet. Skrivinlärning förstärker läsinlärning och vice versa” (Stadler, 
1998, s. 67). Samma författare talar senare om att eleverna bör ges 
tillfällen åt den skapande och fria skrivningen. Detta bör man göra med 
anledning av att eleverna då förstår hur och att man kan använda sig av 
skrift, man knyter skrivningen till något konkret. I ett första stadium är 
det bra om läraren hjälper till genom att eleverna får en förebild. Om 
man i den fria skrivningen ska påpeka stavfel är mycket individuellt och 
bör göras med finkänslighet (Stadler, 1998, s. 79f). En vanligt förekom-
mande företeelse i skolan är att skriva av. Eleverna skriver av från 
tavlan, faktaböcker, Internet och så vidare. Med rätt avskrivningsteknik 
kan dock detta vara något att ta i beaktande. Genom att skriva av 
andras texter lär man sig ordkunskap, stavning och satsbyggnad, samt 
att avskrivningen utvecklar språket och kan ge näring åt det egna 
kreativa textskapandet (Stadler, 1998, s. 78f).   

Dahlgren et al (2004, s. 50ff) menar att det ställs stora krav på eleverna 
när de ska forma och uppfatta skrivtecken. Grov- och finmotoriken ses 
här som nödvändiga inslag i skriftspråksinlärningen. Att forma versaler 
är motoriskt och visuellt lättare för barn än att forma gemenerna. 
Därför menar författarna också att versaler passar bättre de första åren. 
Eleven övar nämligen först upp grovmotoriken för att sedan vidareut-
veckla sin finmotorik. Författarna gör dock en tydlig markering vid att 
skrivning och läsning i huvudsak består av språkliga, intellektuella och 
emotionella aktiviteter. Att själva formandet av bokstäverna underlät-
tas om barnet har goda motoriska färdigheter är givet, men sambandet 
däremellan utgör sannolikt bara en mindre del. ”Skrivning och läsning är, 
enligt vårt sätt att se saken, huvudsakligen intellektuella, språkliga aktiviteter 
och bör behandlas därefter” (Dahlgren et al, 2004, s. 52).  
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Styrdokumenten 
För lärare som ska hjälpa elever i deras tidiga utveckling i läsning och 
skrivning är det nödvändigt att vara förtrogen med läroplanen och 
kursplanen för svenska. Det är därför väsentligt att dessa presenteras 
för eleverna så att de får insikt i vad lärarna arbetar utifrån.  

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet står det följande under Skolans uppdrag; 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värde och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhäl let behöver.  (Lpo94, 1998, s. 5) 

 
Detta blir ett av skolans mest övergripande och viktigaste uppdrag 
och innefattar hela verksamheten i sin helhet. För att eleven ska vara 
mottaglig för dessa beständiga kunskaper krävs det att de är bekant 
med skriftspråket. Kan man inte läsa och skriva står man i ett direkt 
utanförskap i dagens Sverige. Vidare står det att; 
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få ti l l tro ti l l sin språkliga förmåga. 

 (Lpo94, 1998, s. 5) 
 

 Detta blir väsentligt i förhållande till den inledande undervisningen i 
läsning och skrivning. Under Den enskilda skolans utveckling kan man 
fortsättningsvis läsa att skolan ska utvecklas så att den hela tiden lever 
upp till ställda mål. ”Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” 
(Lpo94, 1998, s. 7). Detta blir viktigt i en kontext angående lärares 
metodval i läs- och skrivundervisning som kommer behandlas senare i 
texten. Att genomföra kartläggningar av elevernas utveckling, samt att 
därefter tillämpa och utpröva nya metoder för utlärning av 
skriftspråket på individens nivå blir avgörande för en fortsatt god 
utveckling. Detta innebär att en individualisering av undervisningen blir 
nödvändig; 
 

Undervisningen skall anpassas ti l l varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  

 (Lpo94, 1998, s. 4) 
Den svenska skolan bygger på målinriktade styrdokument som lärarna 
ska arbeta efter. I kursplanen för svenska kan man bland annat ta del av 
de lägsta målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av tredje 
årskursen. Dessa blir viktiga för uppsatsens vidareutveckling på grund 
av att lärarnas resonemang angående metodval i läs- och 
skrivundervisning gentemot styrdokumenten står i fokus.  
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Eleven ska 
 
beträffande läsning 
- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt, 
- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 
muntligt el ler skriftl igt, och 
- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 
använda sig av innehållet muntligt eller skriftl igt, 
 
beträffande skrivning 
- kunna skriva läsl igt för hand, 
- kunna skriva berättande texter med tydlig handling, 
- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet 
klart framgår, � 
- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrif t och ord som är vanligt 
förekommande i elevnära texter, och 
- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter, 

 (Kursplanen för Svenska) 

Läs- och skrivundervisning 
De styrdokument som jag hänvisat till ovan anger de mål som man i 
undervisningen ska sträva efter. Men vägarna för att uppnå dessa mål 
är många. I följande avsnitt kommer det nu att redogöras för själva 
undervisningen i läsning och skrivning. 

För att läraren ska kunna stödja elever i deras utveckling i läsning och 
skrivning krävs det av läraren kunskap om vad dessa innebär och hur 
utvecklingen går till, vilket tidigare avsnitt behandlat. Med denna 
kunskap kan läraren sedan göra medvetna val av olika undervisnings-
metoder i läsning och välja relevanta arbetsmaterial, samt arbeta för att 
undvika läs- och skrivsvårigheter. Stadler (1998, s. 50, 89) menar då att 
andra faktorer än själva metodvalet har stor betydelse och lyfter fram 
lärarpersonlighetens påverkan på resultatet. Hon menar att lärarens 
kunskaper och personliga kvalifikationer är viktigare för resultatet än 
valet av metod. Senare framhäver hon även vikten av att läraren bör ha 
tillgång till ny forskning för att självständigt bedöma nya inlärningsmo-
deller för att lägga upp sin undervisning på ett säkert sätt. En kompe-
tent lärare har också förmågan att individualisera och se barn som är i 
riskzonen för inlärningssvårigheter och därmed sätta in rätt åtgärder.  

Wharton-McDonald och Pressley Hampston (1998) har i en omfattande 
studie undersökt nio lärare i årskurs ett som utmärkts som framgångs-
rika i sin inledande läs- och skrivundervisning. De kom fram till fem 
egenskaper som utmärkte dem och som gjorde att deras undervisning 
blev effektiv. En av dessa egenskaper var att lärarnas skicklighet i 
utnyttjandet av Scaffolding. Begreppet betyder kortfattat att läraren har 
kontroll över lärprocessen och stegvis leder eleven vidare inom ramen 
för vad denne själv kan. De framgångsrika lärarna främjade också för 
sina elevers självständiga tänkande i ett sammanhang av läsning. De 
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försökte exempelvis göra sina elever medvetna om vilka strategier de 
använt för att komma fram till ett svar. Det som även utmärkte lärarna 
var att de alla hade höga förväntningar på sina elever och att de var 
duktiga på att styra i klassrummet. Exempelvis kunde de undvika 
negativa beteenden hos eleverna innan de ens uppkom. Den sista av de 
fem egenskaperna var att lärarna alltid hade ett tydligt syfte med sin 
undervisning.  

Ivarsson (2008, s. 107) säger i sin avhandling om tidiga läsares utveck-
ling och lärandemiljöer att lärarna i studien såg de tidiga läsarena som 
goda förebilder och resurser för övriga elever. Lärarna såg individuali-
sering som viktigt för lärandet och utvecklingen. I föregående avsnitt 
refererades det till Lpo94 (1998) där det stod att undervisningen skulle 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, utifrån dennes 
bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper. Detta medför att en 
individualisering för varje elev blir ett krav i skolverksamheten. Ivars-
son (2008, s. 108) menar här att skolan inte alltid lever upp till detta mål. 
Hon poängterar att nya sätt att se på lärande och utveckling behövs, 
likaså behövs tid och möjlighet för lärare att diskutera pedagogiska och 
didaktiska frågor.  

För att undvika att eleverna upplever motgångar som kan leda till att 
de hamnar i onda cirklar menar Lundberg (2006, s. 15) att en genom-
tänkt och systematiskt upplagd undervisning är nödvändig. Även 
Stadler (1998, s. 64) påpekar strukturen i undervisningens betydelse för 
de elever som har svårigheter. Övningarna bör komma i ett samman-
hang som eleverna kan förstå. Frost (2002, s. 78) lägger därtill att för att 
kunna sätta in rätt åtgärder krävs det att läraren kontrollerar elevernas 
utveckling i läsprocessen. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det 
fördjupad kunskap så att rätt stöd kommer vid rätt tidpunkt. Tidigare 
beskrevs motivationens roll och betydelse i läsprocessen. Dahlgren et al 
(2004, s. 117) menar att det är lärarens ansvar att få eleverna intressera-
de och att sedan bibehålla detta intresse. För att detta ska vara möjligt 
menar de att undervisningen ska bedrivas i en social gemenskap på de 
enskilda elevernas utvecklingsnivå och presenteras i ett sammanhang 
som är meningsfullt för dem.   Därför är lärarens roll och dennes 
kunskap oerhört viktig.  

Ovanstående stycke har framhållit läraren och dennes kunskap som 
viktigast vid läs- och skrivundervisning men andra faktorer spelar även 
de en stor roll och främjar för framgångar i skolan. Elevens uppväxtmil-
jö är en av de faktorer som har en sådan betydelse. Detta inkluderar 
elevens sociala bakgrund, vilket inbegriper föräldrarnas intresse för att 
berätta, sjunga och läsa tillsammans med sina barn, liksom det engage-
mang de har för deras olika verksamheter. Om eleven har ett annat 
modersmål än svenska kan det också anses vara en viktig förklarings-
faktor (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 115). Angående föräld-
rarnas intresse ska Sandström-Kjellins (2002, s. 166) avhandling framhä-
vas. Hon kom bland annat fram till hemmets betydelse för läsutveck-
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lingen. Föräldrarna har som krav från skolan att läsa tillsammans med 
barnen hemma. För föräldrar vars barn har läs- och skrivsvårigheter 
blir detta besvärligt. Föräldrarna får då ett ansvar som kräver pedago-
giska kunskaper vilket inte kan begäras av dem, menar hon. 

Tidigare avsnitt om läsutveckling förklarade att det ortografisk-
morfemiska stadiet innebär den utvecklade läsningen när barnen kan 
avkoda utan ansträngning. Avkodningen är automatiserad, vilket i sin 
tur betyder att den inte tar över uppmärksamhet från förståelsen. Att 
kunna avkoda automatiserat och ha förståelse för det som läses är 
målet för skolan gällande undervisning i läsning. Med god undervisning 
kan flytande läsning och god förståelse leda till att eleven intar ett 
kritiskt förhållningssätt och reflekterar över den lästa texten. Men för nå 
dit har eleverna en lång utvecklingsprocess att genomgå, inga genvägar 
finns att tillgå. En genomtänkt undervisning med välstrukturerade 
övningar leder sålunda till en säker läsförmåga med en automatiserad 
avkodning och god förståelse (Stadler, 1998, s. 41f).  

I ett läsundervisningssammanhang ska även högläsningen positiva 
effekter för elevernas utveckling nämnas. Dominkovic, Eriksson och 
Fellenius (2006, s. 13) menar att högläsning kan vara ett arbetssätt för 
läraren där boken kan ingå som en del i dagens aktiviteter, för att samla 
barnen eller för att ge stoff till ett tema. Genom erfarenheter av lässitua-
tioner kan eleverna få grundläggande kunskaper om hur böcker 
fungerar, att text har en mening, att böckers språk skiljer sig från 
talspråket, samt att de kan vara njutbara.  

Vid inledningen till detta avsnitt angående läs- och skrivundervisning 
uttrycktes att vägarna till styrdokumentens mål är många. Det har 
också påpekats att en kompetent och reflekterande lärare gör medvet-
na metodval. Att avgöra vilken metod som passar läraren och dennes 
elever är inte enkelt. Flertalet metoder i hur man ska undervisa i läsning 
och skrivning finns att tillgå. Metoderna kan dock delas upp i två 
kategorier som presenteras på kommande sidor. 

Analytisk metod 
Det finns som sagt flera olika tillvägagångssätt i undervisningen för hur 
man bekantar eleverna med skriftspråket. Man kan dels använda sig av 
en analytisk metod som innebär att utgångspunkten är helheten 
(texten) som man sedan tillsammans med eleverna bryter ner till 
mindre beståndsdelar (meningar och ord) och språkljud (fonem). 
Förförståelsen för texten spelar stor roll, precis som helordsläsningen 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 104). Lundberg (2006, s. 27f) 
exemplifierar hur man kan arbeta analytisk i sin läsundervisning. Han 
rekommenderar att man i arbetet med avkodningen inledningsvis har 
en analytisk inriktning. Genom att läraren till exempel skriver en 
mening på tavlan, taget ur ett naturligt sammanhang, visar han eller 
hon på att meningen är uppdelad i ord. Läraren väljer sedan ut ett ord 
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t.ex. fotboll och påvisar att detta är uppdelat i mindre ord, fot-boll. 
Därefter är det möjligt att genomföra en stavelseanalys, fot-boll. När 
eleverna förstått detta kan man gå in på fonemen med en begränsning 
till begynnelseljuden. Man går således från en helhet till delarna. 

Ett exempel på en analytisk metod är när undervisningen i läsning sker 
med hela ord, det vill säga ordbildsmetoden. Med denna metod är det 
meningen att eleverna ska lära sig att känna igen hela ord, utan att 
stava sig igenom dem. Eleverna måste dock även tillägna sig den 
grundläggande ljudprincipen och detta sker inte genom att enbart 
använda sig av ordbildläsningen (Elbro, 2004, s. 120ff).  
 
En annan analytisk metod är LTG-metoden (Läsning på Talets Grund). I 
denna metod är det barnets förståelse och språk som är 
utgångspunkten. I korthet bygger läsinlärningen på en analys av det 
talade språket och en jämförelse görs mellan skriven text och det talade 
språket. I metoden arbetar man efter fem faser. Dessa är samtals-, 
dikterings-, laborations-, återläsnings- och efterbehandlingsfasen 
(Leimar, 1976).  
 
Körling (2006, s. 121ff) redogör för en annan analytisk metod. Metoden 
bygger på den Nya Zeeländska läsmetodiken och har i Sverige 
översatts till Kiwimetoden. Metoden är en helhetsundervisning som 
innebär fyra bärande delar som omsluts av samtal och skrivande. Den 
första delen, gemensam läsning, är en lärarledd helklassundervisning 
där läraren läser och samtidigt involverar eleverna. Man använder sig 
av en storbok och en bildpromenad. Storboken är av ett stort format 
med stor text och stora bilder för att vara tillgänglig för en gemensam 
upplevelse. Bildpromenaden är en ingång till storboken där man 
samtalar om bilderna för att möta och förstå den följande texten. 
Kiwimetoden innefattar även vägledd läsning. Detta innebär att läraren 
leder en mindre grupp elever som får läsa, tala och reflektera över det 
som man läser tillsammans. Eleverna får tillfälle att utvecklas språkligt 
samtidigt som deras kunskap om ljud och bokstäver stimuleras. 
Undervisningen i Kiwimetoden innefattar även självständigt läsande 
och påvisar högläsningens viktiga roll. Kiwimetoden förutsätter även 
att man gör en pedagogisk kartläggning av elevernas läsutveckling, i 
samspel med eleven. Detta gör man för att aktivt kunna stötta, vägleda 
och utveckla elevernas förmåga att läsa. I metoden betonas också att 
läsundervisningen ska förmedla ett helhetsperspektiv och påvisa 
läsningens meningsfullhet. 
  

Syntetisk metod 
En syntetisk metod kan sägas vara den raka motsatsen till en analytisk 
metod. Här utgår man istället från de minsta beståndsdelarna i språk-
ljuden och går sedan efterhand vidare till att sätta ihop dessa till ord, 
meningar och texter (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 104). 
Elbro (2004, s. 105ff) redogör för två syntetiska metoder i form av 
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Bokstavsmetoden och Ljudmetoden. Den förstnämnda innebär att 
eleverna först får lära sig bokstävernas namn innan de sätter samman 
dem till stavelser. Elbro menar dock att det idag inte är vanligt att barn 
lär sig att läsa med bokstavsmetoden. I ljudmetoden lär sig eleverna 
ljudet istället för bokstavens namn. Ska eleverna läsa ett okänt ord 
förväntas de använda sig av bokstävernas ljud för att avkoda ordet. I 
exempelvis den syntetiska ljudmetoden utgår man från de enskilda 
bokstävernas ljud och kombinerar dem för att läsning ska ske. Stadler 
(1998, s. 59f) menar att det dessutom inte är helt oviktigt i vilken ord-
ningsföljd som bokstäverna/ljuden lärs in. Vokaler är exempelvis 
enklare att lära in än konsonanter, olika bokstäver liknar varandra 
visuellt och bör därför inte komma efter varandra. Svåra och tillsynes 
“onödiga” bokstäver som C, X, Z eller Q kan vänta tills sist. Läraren bör 
göra en medveten planering av ordningsföljden i bokstavsinlärningen. 

Alternativet, en kombination  
Att strikt dela upp syntetiska och analytiska metoder är idag ovanligt. 
Istället är en sammanblandning av de två, en såkallad interaktiv metod, 
mer gällande och att föredra i läs- och skrivundervisningen idag. ”En 
säker och snabb helordsläsning av kända ord utesluter inte att ljudning behövs 
i andra sammanhang” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 104). 
Liberg (1993, s. 13) förklarar att man idag har kommit fram till en 
kompromiss och en kombination av de två förhållningssätten. Anled-
ningen till detta förklaras genom att läsare anses utgå både från de 
mindre delarna till helheten genom att ljuda och genom att utgå från 
helheten till delarna. Vid tidigare presentation av styrdokumenten har 
Lpo94 (1998) framhävt relevansen i att individualisera elevernas under-
visning. En kombination av analytiska och syntetiska metoder blir 
därför passande med anledning av att en metod inte kan fungera för 
alla elever. För en elev passar det exempelvis att utgå från helheten och 
sedan bryta ner till delarna, medan för en annan elev fungerar kanske 
motsatsen. Kombinationen gör det möjligt att nå ut till samtliga elever.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamma lärare går 
tillväga i den inledande läs- och skrivundervisningen, det vill säga vilka 
metodval de gör. Avsikten är att även koppla deras resonemang till hur 
de förhåller sig till styrdokumenten.  

Frågeställningar  
Hur arbetar lärare med den inledande läs- och skrivundervisningen?  
 
Hur resonerar lärarna kring sina metodval i läsning och skrivning, 
gentemot styrdokumenten? 
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Metod  
I rapportens andra del kommer nu de metodiska val som gjorts i 
undersökningen att presenteras och motiveras. Även de överväganden 
som gjorts kring urval kommer att redogöras för, samt den procedur 
som genomgåtts vid själva genomförandet av undersökningen.  

Metodval 
I enlighet med tidigare redovisat syfte har det varit uppenbart för mig 
att använda en kvalitativ metod för att få ut så mycket information som 
möjligt. Kvalitativa metoder kännetecknas av att man vid datainsam-
lingen är ute efter att beskriva, förstå och hitta mönster i människors 
förhållningssätt och i det talade ordet. Motsatsen blir en kvantitativ 
metod där man istället använder sig av matematiska uträkningar och 
statistik vid bearbetning och analys. Man analyserar relationer mellan 
olika variabler, istället för människor som i de kvalitativa metoderna 
(Trost, 1997, s. 8ff). Anledningen till att jag valt en kvalitativ undersök-
ning är att intresset var att få en mångfacetterad bild av lärares under-
visning i läsning och skrivning under det första skolåret. Intresset var 
att förstå hur de tänkte kring den inledande läs- och skrivundervisning-
en, samt hur de resonerade kring metodval gentemot styrdokumenten. 
Således är en kvalitativ metod att föredra före en kvantitativ. 

För datainsamlingen valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. 
Genom att använda sig av sådana kan man få mer komplicerade och 
innehållsrika svar genom att ställa raka och enkla frågor till responden-
ten. Dessa innehållsrika svar medförde i sin tur en intressant tolkning 
och analys (Trost, 1997, s. 7). Formen för intervjun var halvstrukture-
rad. Enligt Bell (2006, s. 162) hamnar de flesta intervjuerna mellan den 
helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. Intervjuaren 
bör ge respondenten frihet att tala om det som är viktigt för denne, 
samtidigt som en viss struktur behövs för att få fram väsentligheter. 
För att kunna få en mångfacetterad beskrivning av hur lärare arbetar 
med den inledande läs- och skrivundervisningen lämpade sig denna 
form av intervju särskilt väl. Vid kvalitativa intervjuer använder man 
sig inte av redan formulerade frågor som intervjuaren successivt går 
igenom. Istället sätter man upp teman eller frågeområden som man 
sedan ställer frågor omkring. Jag använde mig av tre övergripande 
frågeområden direkt kopplade till syftet för undersökningen. Dessa var 
”Lärarens undervisning i läsning”, ”Lärarens undervisning i skrivning” 
och ”Relation till styrdokument” (se bilaga 1). Utifrån dessa frågeområ-
den kunde sedan relevanta frågor ställas (Trost, 1997, s. 7, 47f). Fördelen 
med att använda sig av intervjuer för datainsamling är som tidigare 
påpekats att man får innehållsrika svar. Intervjun kan därutöver ge mer 
information och det blir möjligt att ställa utvecklade följdfrågor, än vad 
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som är möjligt vid exempelvis en enkät. Till nackdelarna hör att man 
inte hinner med att genomföra alltför många intervjuer, detta på grund 
av att de tar lång tid att förbereda och genomföra (Bell, 2006, s. 158).  

Vid intervjuerna ska det tilläggas att jag använde mig av en bandspelare 
för att spela in. Fördelen med att spela in intervjuer är att man vid 
analysen kan lyssna till vad som sagts ordagrant. Samtidigt kan man 
helt koncentrera sig på svaren och frågorna under pågående intervju. 
Man behöver inte föra en massa anteckningar parallellt med att man 
lyssnar och formulerar nya frågor. Jag valde dock att göra vissa kom-
pletterande anteckningar av det som inte kunde spelas in, t.ex. störande 
moment eller när respondenten visade mig något arbetsmaterial. En 
nackdel med att använda bandspelare kan vara att den intervjuade 
känner sig hämnad i sina svar. Respondenterna godtog dock helt att jag 
spelade in intervjun och sa sig ha en viss vana av det. 

Utöver de kvalitativa intervjuerna genomfördes även två icke 
deltagande observationer per respondent under dennes pågående 
undervisning i läsning och skrivning. Observationerna genomfördes 
efter den aktuella intervjun. Detta för att bilda mig en egen uppfattning 
av hur respondenten arbetade utifrån det som beskrevs vid intervjun. 
Det vill säga att jag ville kontrollera pålitligheten i respondentens 
muntliga redogörelse (Bell, 2006, s. 187ff). Jag ansåg att ett 
observationsschema inte var nödvändigt då det var den individuella 
lärarens förfarande och upplägg på undervisningen i sin helhet som 
stod i fokus. Observationerna skedde vid två separata tillfällen om cirka 
en timme vardera.  
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Metoddiskussion 
För att de metoder jag valt att använda ska vara användbara och 
lämpliga måste de vara reliabla och valida för att undersökningen ska få 
ett vetenskapligt värde. Med reliabilitet menar man den trovärdighet 
och tillförlitlighet som undersökningsmetoderna man använder sig av 
har. Den mäter i vilken utsträckning som mina metoder ger samma 
resultat vid olika tidpunkter under samma förhållanden. Med validitet 
menar man istället att de metoder man använder sig av verkligen mäter 
det som man avser att mäta, det vill säga träffsäkerheten i det man vill 
undersöka. Reliabiliteten är dessutom en förutsättning för validiteten. 
Detta på grund av att om en metod inte mäter på ett säkert sätt kan den 
i sin tur heller inte mäta det man vill ha information om(Bell, 2006, s.117 
f). Kvalitativa intervjuer förutsätter att man kan gå på djupet och 
verkligen ta reda på det som man vill utifrån uppställda frågeområden 
som är direkt kopplade till syftet för undersökningen. Därför anser jag 
att undersökningens validitet är uppnådd. Som jag nämnde tidigare 
valde jag att utöver de kvalitativa intervjuerna även ha två icke 
deltagande observationer per respondent. Detta val baserades på att jag 
ville kontrollera pålitligheten i respondentens muntliga redogörelse vid 
intervjun. Därutöver innebär användandet av både intervjuer och 
observationer att undersökningen blir reliabel och att dess validitet höjs. 
Vid observationen skulle ett större tidsutrymme vara att föredra. Detta 
skulle innebära ett ännu mer tillförlitligt resultat. Likaså skulle reliabilitet 
höjas om det varit fler deltagande lärare med i studien under en längre 
tid. Men tidsbrist och ekonomiska förutsättningar har medfört att detta 
inte varit möjligt. Jag anser trots det att undersökningen är reliabel och 
valid och därmed har ett visst vetenskapligt värde. 
 

Urval 
Jag valde att genomföra undersökningen med fem lärare verksamma i 
årskurs ett. Fortsättningsvis kommer dessa att kallas för lärare A, B, C, 
D och E. För att få en så bred bild som möjligt av hur lärarna arbetar 
med den inledande läs- och skrivundervisningen valde jag lärare 
verksamma vid skilda skolor.  

Lärare A tog sin lärarexamen 1991 och arbetar idag på skola 1 som 
invigdes redan på 1960-talet. Skolan har 233 stycken elever fördelade 
från förskoleklass, upp till årskurs 4. Den ligger i ett lugnt villaområde 
med närhet till natur vilket innebär att de ofta använder denna som en 
pedagogisk resurs i undervisningen. 

På skola 2 arbetar lärare B som tog sin lärarexamen mot grundskolans 
tidigare årskurser år 1994. Skolan har varit verksam sedan invigningen 
1956 och har idag årskurser från förskoleklass ända upp till skolår sex. 
Det går cirka 300 elever på skolan som är omringad av både villa- och 
höghusområden.  
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Lärare C har varit verksam sedan sin examen 1985 och jobbar idag på 
skola 3. Denna har årskurser från förskoleklass upp till årskurs nio. 
Skolan invigdes 1995 och idag går det 495 elever här fördelade på fem 
hus/avdelningar, alla med olika pedagogiska inriktningar. I det hus 
som lärare C arbetar har man exempelvis en skapande inriktning. 
Skolan är en Bifrostskola som i korthet innebär att man arbetar över 
ålders- och ämnesgränserna, samt med ett tematiskt arbetssätt. Sedan 
invigningen har skolan dessutom arbetat genomgripande med miljö-
frågor. Skolan ligger i närhet till villaområden och är omringad av skog.  

På skola 4 där lärare D är verksam går det 70 elever från förskoleklass 
upp till skolår 9. Skolan är placerad i anknytning till flera villaområden. 
Det är en friskola som vilar på en kristen värdegrund och de arbetar 
mycket med språk och kommunikation i undervisningen inom samtliga 
ämnen. Lärare D är förskolelärare sedan år 2000, men valde att läsa upp 
till en grundskolelärarexamen och tog därmed denna under vårtermi-
nen 2010.  

Skola 5 invigdes 1989 och är en liten skola med 120 elever, belägen på 
landsbygden. Skolan bedriver undervisning från förskola upp till 
årskurs sex. Lärare E är verksam sedan sin examen 1986 och har just nu 
hand om en årskurs etta.  

Tillvägagångssätt 
Den första kontakten jag tog med lärarna skedde via ett telefonsamtal. 
Efter en presentation av mig och undersökningens syfte frågade jag 
dem om de var villiga att delta. Målsättningen var att få samtliga 
respondenter inbokade under en vecka. Detta visade sig dock vara 
svårt då alla lärare var tillgängliga under ungefär samma tider. Istället 
sträckte sig intervjuerna och observationerna under en tidsperiod av tre 
veckor.   

Vid den aktuella intervjun presenterade jag mig och undersöknings 
syfte ytterligare en gång. Respondenterna ombads sedan att välja en 
lugn och avskild plats för intervjun. De utvalda platserna blev på 
respondenternas arbetsrum, klassrum eller övriga rum som var avskil-
da från störande moment. Innan intervjun påbörjades bad jag om deras 
medgivande att intervjun spelades in via en bandspelare. Ingen av de 
tillfrågade nekade och samtliga framhävde som sagt sin vana av att bli 
inspelade.  Fördelen med att spela in intervjuerna var att jag vid analy-
sen kunde lyssna till vad som sagts ordagrant. Samtidigt kunde jag som 
sagt helt koncentrera mig på svaren och frågorna under pågående 
intervjuer.  

Vid två senare tillfällen besöktes skolorna igen för observation av 
respondentens läs- och skrivundervisning. Samtliga observationer 
började med att jag presenterade mig och avsikten med min närvaro 
för klassens elever. Jag hade redan skickat ut ett brev till föräldrarna 
som informerade dem om min närvaro (se bilaga 2). Vid presentationen 
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bad jag även eleverna att låtsas som att jag inte var där och bad om 
ursäkt för att jag under den närmaste timmen inte kunde hjälpa dem. 
Jag intog position längst bak i klassrummet och började anteckna det 
jag såg.  Vid de två observationernas slut tackade jag samtliga deltagare 
för deras medverkan. När datainsamlingen var färdig lyssnade jag 
igenom varje intervju flera gånger för att få en god överblick innan jag 
skrev ut dem in exstenso (Trost, 1997, s. 113). Slutligen skrevs de 
samman och presenterades i resultatavsnittet tillsammans med det som 
observerades vid undervisningstillfällena.   

Etiska beaktanden  
För att det ska vara möjligt att genomföra en studie där människor och 
deras förfarande är det som står i fokus blir det nödvändigt att göra 
vissa etiska överväganden.  

Forskningskravet innebär att forskning i samhället ska bedrivas, med 
viktiga frågor i fokus och med en hög kvalité. Kunskaperna som denna 
forskning skapar ska enligt detta krav utvecklas och fördjupas, samti-
digt som specifika metoder utvecklas till det bättre. Individskyddskra-
vet innebär precis som namnet antyder på säkerheten för de individer 
som deltar i forskningen. De ska varken utsättas för psykisk eller fysisk 
skada, samt kränkning. Detta individskydd är sin tur uppdelat i fyra 
huvudkrav. Det första, informationskravet, förutsätter att forskaren 
delger information om undersökningens syfte till de parter som berörs. 
Samtyckeskravet innebär att de berörda parterna själva får avgöra om 
de vill delta i undersökningen eller ej. Med konfidentialitetskravet 
menar man att de uppgifter som forskaren får fram ska hållas hemliga. 
Detta inbegriper även personuppgifterna som inte får bli offentliga. Det 
sista etiska kravet som jag tagit hänsyn till i min undersökning är 
nyttjandekravet. Detta betyder att de uppgifter som jag som forskare fått 
fram endast kommer att användas i forskningssammanhang 
(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2010-10-18).  

De deltagande lärarna informerades om undersökningens syfte innan 
aktuell intervju och observation, redan vid den första kontakten via 
telefon, likväl som när jag möte dem igen för intervjun. Likaså fick jag 
deras samtycke vid dessa tillfällen. Innan observationen informerades 
som sagt även elevernas förmyndare via ett brev (se bilaga 2). Brevet 
skickade jag till lärarna via mail eller i pappersformat, som i sin tur 
vidarebefordrade det till föräldrarna. Fokus för observationen låg inte 
vid eleverna utan det var lärarnas undervisning som iakttogs. Likväl 
ansåg jag att eleverna berördes av observationen då de var lika närva-
rande som läraren. Därför informerades även elevernas förmyndare för 
att få deras samtycke. Det var emellertid ingen förmyndare som kontak-
tade mig, vilket medförde att alla elever fick delta vid observationerna.  
Konfidentialitetskravet togs till hänsyn genom att lärarnas, samt verk-
samhetens namn inte existerar i rapporteringen. Vid presentationen av 
lärarna och skolorna skulle en identifiering vara möjlig om man är väl 
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insatt vid den aktuella skolan. Detta med tanke på att skolornas profiler 
och exempelvis lärarnas examensår presenteras. För undersökningens 
bästa har jag tagit ställning till att en presentation av skolorna och 
lärarna varit nödvändigt. Jag anser därmed att konfidentialitetskravet 
tagits hänsyn till i den mån som varit bäst för undersökningen utform-
ning. 
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Resultat 
I denna del av uppsatsen kommer nu de resultat som framkommit ur 
datainsamlingen att redovisas, det vill säga intervjuerna och det som 
uppmärksammades vid observationerna. Jag har valt att presentera 
detta utifrån tidigare ställda frågeställningar. 

Hur arbetar lärare med den inledande läs- och 
skrivundervisningen? 
Samtliga lärare redogjorde för den arbetsgång som de går efter i sin 
undervisning i läsning och skrivning. Lärare A, B och E redogjorde för 
samma arbetsgång. Först hade de en genomgång av den aktuella 
bokstaven i helklass, innan de gjorde olika aktiviteter kopplade till 
bokstaven som de gått igenom. Slutligen lotsades eleverna vidare till att 
individuellt arbeta med ett arbetsmaterial.  

För att lägga en god grund för alla elever oavsett utvecklingsnivå 
menar lärare A att det är viktigt att ha en grundlig introduktion av varje 
ny bokstav. Detta gäller även för de elever som redan kan läsa när de 
kommer till skolan för första gången. De läsande eleverna behöver 
också grunden att stå på för att sedan lotsas vidare och utmanas på 
lämplig nivå. För dessa elever behövs kanske mer träning på att skriva, 
även om de kan det också. Läraren menar nämligen att färdighetsträ-
ning alltid behövs. Alla kan alltid utveckla sina bokstäver så att de ser 
proportionerliga ut, ligger på en rak linje, både för stora och små 
bokstäver. 

Lärare A, B och E går igenom en ny bokstav varje vecka, med avbrott 
för repetition. Vid genomgången av en ny bokstav går de igenom hur 
den ser ut, hur den låter, om den låter likadant i alfabetet, om det är en 
vokal eller om det är en konsonant. Lärare A använde sig exempelvis 
av tre parallella streck för att påvisa hur bokstaven skulle se ut med 
korrekta proportioner. Lärare B använde sig istället av ett hus (med en 
källare, ett husplan och en vind) för att påvisa hur bokstaven skulle se 
ut. Under det första observationstillfället hade läraren en sådan genom-
gång av bokstaven A. Efter att läraren hade gått igenom hur bokstaven 
lät, samt om det var en vokal eller konsonant, skrevs den på tavlan. 
Med hjälp av huset och linjerna påvisades hur bokstaven bildades och 
hur den såg ut. Efter genomgången går lärarna A, B och E vidare med 
någon sorts aktivitet i hel eller halvklass som är direkt kopplade till den 
bokstav som de gått igenom eller till bokstäver som de gått igenom 
under tidigare veckor. Lärare A gjorde exempelvis en aktivitet där 
denne skrev upp de senaste veckornas bokstäver på tavlan för att 
repetera dem. Eleverna fick sedan enskilt gå fram till tavlan för att bilda 
egna ord av dessa bokstäver. När en elev hade bildat ett ord skulle 
resten av klassen bilda samma ord med mindre bokstavslappar som de 
hade till sitt förfogande vid sin bänk. När de bildat flera ord fick elever-
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na till uppgift att skriva av dem på ett linjärt papper. Under det andra 
observationstillfället fick eleverna istället kombinera olika utklippta ord 
med varandra och sedan skriva av dem, även detta i helklass. Andra 
aktiviteter som lärare A kan göra med sina elever i helklass efter 
bokstavsgenomgången kan vara att forma bokstäverna med händerna 
i luften eller dela ut bilder till eleverna som skulle paras ihop med ett 
ord eller en mening. Lärare A sa sig även vara intresserad av musik och 
uppskattar därför att tillsammans med eleverna sjunga en sång som 
handlar om den bokstav som de gått igenom vid genomgången.  

Ett annat exempel på aktiviteter som lärarna kunde göra i helklass efter 
bokstavsgenomgången var att lärare B samlade hela klassen i en 
halvcirkel framför en flanotavla under en av observationerna. Läraren 
delade sedan ut olika ord som innehöll den bokstav som de gått ige-
nom. Eleverna fick sedan till uppgift att i turordning fästa sitt ord på 
flanotavlan beroende på var i ordet som bokstaven existerade, först, 
mitten eller sist. Under det andra observationstillfället gjorde även 
lärare E en aktivitet med eleverna efter bokstavsgenomgången. Denna 
övning gick ut på att läraren visade en bild innehållande en mängd 
substantiv för eleverna som tillsammans i helklass skulle hitta ord som 
började på den bokstav de tidigare gått igenom. Andra aktiviteter som 
lärare E kan utföra med eleverna i helklass kan vara att exempelvis hitta 
den aktuella bokstaven i elevernas namn eller liknande. När jag tidigare 
presenterade skolorna nämndes det att skola 1 där lärare A är verksam 
utnyttjar naturen som en pedagogisk resurs. Därför menar samma 
lärare att en alternativ aktivitet kan vara att exempelvis leka bokstavs-
lekar när klassen är i den närliggande skogen. Efter att lärare A, B och E 
har haft sina bokstavsgenomgångar och utfört olika övningar i hel eller 
halvklass så får eleverna arbeta vidare individuellt med ett arbetsmate-
rial.  

Lärare C hade en annan arbetsgång när denne skulle gå igenom en ny 
bokstav med sin klass. Vid genomgångarna går läraren igenom vad 
bokstaven heter, hur den ser ut och hur den låter. Den sistnämnda 
framhäver läraren som viktigast i sin undervisning. Därför går också 
läraren tidigt igenom t.ex. dubbelteckningar. Läraren menar att detta 
görs med anledning av att exempelvis bokstaven A inte låter likadant i 
”Hatt” som den gör i ”Hat”. Skillnaden mellan lärare C:s och lärare A, B 
och E:s struktur på undervisningen är att den förstnämnda inte gör 
några gemensamma aktiviteter i helklass efter bokstavsgenomgången. 
Lärare C låter istället sina elever gå vidare och arbeta med ett specifikt 
arbetsmaterial vilket jag kommer att redogöra för senare.  

Även läraren D har en struktur som skiljde sig från de övriga lärarnas. 
Istället för att ha enskilda bokstavsgenomgångar menar lärare D att 
denne arbetar med läsundervisningen genom att påvisa läsningen som 
en helhet, samt genom att förmedla det meningsfulla med läsning. 
Denne menar att olika metoder och aktiviteter blandas varefter.  
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Men jag jobbar mycket med läsningen som en helhet och att man utgår från den där helheten 
och meningsfulla i läsningen. Att eleverna förstår poängen med skriftspråket, att allt hänger 
ihop och att det är ett sätt att kommunicera. (Lärare D) 

Läraren menar att detta är absolut nödvändigt för att eleverna ska 
utvecklas till läsare. För att uppnå detta menar lärare D att denne går 
från helheten till delarna vid läsundervisningen. Läraren lägger därför 
inte upp sin undervisning som de andra lärarna med en speciell bok-
stavsgenomgång. Istället använder sig läraren av en så kallad storbok 
som denne menar att de i grupp läser och bryter ner till mindre delar 
innan de återläser densamma. Genom att förmedla det meningsfulla 
med läsningen direkt från början förstår eleverna att läsning är viktigt 
och det inte bara är en massa mindre symboler på ett papper. Om en 
elev inte förstår detta menar lärare D att man måste börja med att 
förmedla denna meningsfullhet. Ett annat exempel på hur läraren 
arbetar med läsningen från en helhet till delarna är att denne samtalar 
mycket med eleverna angående hur berättelser är uppbyggda. Genom 
att föra diskussioner kring högläsningsböcker förmedlar man en 
helhetsbild av läsning. Under det första observationstillfället läste 
läraren en storbok tillsammans med eleverna. Läraren höll upp boken 
och eleverna läste samtidigt som läraren. De talade om boken och 
bearbetade bland annat de rim som hade uppkommit i berättelsen, 
innan de läste boken igen. Lärare D har med andra ord inga bokstavs-
genomgångar, utan arbetar istället med olika gemensamma aktiviteter 
direkt i helklass. Efter dessa gemensamma aktiviteter och diskussioner 
sätter läraren dock upp ett arbetsschema som eleverna ska följa under 
lektionen.  

Lärare A menar att när eleverna sedan har gått igenom ett antal bok-
stäver och börjat tillämpa dem så börjar de också förstå sambandet med 
att bokstäver och deras ljud kan bilda ord, de knäcker koden. Genom 
att eleverna har fått en bokstav och dess ljud presenterat för sig så 
kommer de att börja lyssna efter denna bokstav i olika ljud. Här fram-
förhåller läraren att man kan uppmana eleverna att lyssna efter ljudet i 
ord, om det till exempel finns först, i mitten eller sist i ordet. Läraren 
framförhåller också att eleverna får lite extra ljudträning i denna öv-
ning. Om de exempelvis fokuserar på ljudet S i ordet SOL får de möta 
O- och L-ljuden också. Likväl som de möter S-ljudet när de fokuserar på 
O eller L.  

När lärarna har haft sina bokstavsgenomgångar eller de gemensamma 
aktiviteterna i helklass lotsas eleverna vidare att arbeta med något 
specifikt arbetsmaterial. Lärare A menade att denne inte alltid går efter 
ett direkt arbetsschema som ser likadant ut för varje lektion. Läraren 
försöker dock låta eleverna arbeta med något arbetsmaterial efter 
bokstavsgenomgången och de gemensamma aktiviteterna. Ett sådant 
arbetsmaterial kan bland annat vara en arbetsbok som tränar läsförstå-
elsen. Att arbeta med arbetsböcker anser lärare A vara mycket bra. 
Främst på grund av att eleverna uppskattar detta i större utsträckning 
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än att till exempel bara läsa en bok rakt av. När eleverna har arbetat 
klart med arbetsböckerna som läraren bestämt att alla ska göra erbjuds 
eleverna någonting annat. Läraren betonar att man då väljer ut det 
bästa av allt material som eleven får välja mellan. På grund av att det 
finns en stor omfattning material att använda sig av menar läraren att 
man inte kan erbjuda eleverna för mycket på samma gång. Genom att 
ta ett steg i taget så undviker man att eleverna får för mycket alternativ 
och därmed inte vet vad de vill arbeta med. Läraren menar också att det 
gäller att rikta det lite som man behagar och som är bäst för individen. 

Lärare C använder sig också av olika arbetsmaterial i läs- och skrivun-
dervisningen. Ett sådant material går ut på att man ska läsa sagor och 
rita. Till detta material finns det en karta där alla bokstäverna existerar 
efter en speciell ordning som jag redogjorde för tidigare. Denna karta 
jobbar läraren med på olika sätt tillsammans med eleverna direkt efter 
bokstavsgenomgången. När eleverna har arbetat färdigt med kartan 
går de vidare till en arbetsbok som bearbetar bokstäverna som de gått 
igenom. Under ett av observationstillfällena arbetade klassen med 
denna arbetsbok. Uppgifterna som eleverna då arbetade med var bland 
annat att lyssna efter bokstävernas existens eller position i ord, klappa 
stavelser och rita bokstäver på diverse sätt. Eleverna var mycket 
självgående i arbetet med arbetsboken. Läraren gick omkring och 
hjälpte de elever som behövde det. Läraren menar att arbetet med 
arbetsboken tar mycket tid i anspråk. Eleverna tycker dock att det är 
kul och därför anser läraren att det är värt den tiden.  

Lärare E hade också ett speciellt arbetsmaterial som eleverna fick arbeta 
med. Efter bokstavsgenomgången och de gemensamma aktiviteterna 
tilldelas eleverna alltid ett bokstavshäfte som de arbetar med individu-
ellt. Varje enskild bokstav har ett eget bokstavshäfte. Häftet är ett 
hopplock av olika övningar som kopierats upp av läraren. Övningarna 
kan handla om att forma bokstaven på olika sätt, känna igen bokstaven 
och hitta den i olika ord, det vill säga om den är först i ordet, i mitten 
eller sist. När eleverna har arbetat klart med bokstavshäftet går de 
vidare till en arbetsbok där de fortsätter att träna bokstaven som de för 
tillfället går igenom. Läraren menade också att efterhand som eleverna 
tillägnar sig fler bokstäver blir också övningarna i bokstavshäftet och 
arbetsboken svårare. När eleverna lärt sig arbetsrutinen arbetar de 
självständigt efter ett arbetsschema. På detta arbetsschema står det att 
eleverna först ska arbeta med bokstavshäftet och sedan gå vidare till 
arbetsboken. När eleverna sedan känner att de har tillgodosett sig en 
bokstav går de fram till tavlan och skriver bokstaven med vatten och 
pensel. Läraren kan då bedöma om de tillägnat sig bokstaven. När 
eleverna gjort detta och läraren anser att de kan bokstaven så kan sista 
punkten på arbetsschemat exempelvis vara att eleverna ska läsa en bok 
individuellt.  

Lärare B använder sig också av ett specifikt arbetsmaterial i sin läs- och 
skrivundervisning. Läraren har nyligen gått en kurs i detta som intro-
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ducerade ”Bågen” och det material som tillhör detsamma. Materialet är 
helt nytt för läraren som bestämt sig för att använda det fullt ut. Även 
lärare A, C och E gick denna kurs. Lärare A redogjorde för att denne 
kommer att använda sig av materialet efterhand. Läraren kommer 
dock endast att plocka ut delar av materialet som denne anser positiva.  

Lärare C uppgav att denne gått kursen men ansåg inte att det passade i 
den undervisning som bedrivs.  

Det var alldeles för rörigt för min smak. Vi jobbar dessutom inte så här, med tanke på att vi 
jobbar så tematiskt. Så man kan inte få in alla olika metoder. Utan man måste hitta något som 
passar in i det här tematiska. (Lärare C) 

Lärare E menade att denne kommer att integrera materialet med den 
ordinarie undervisningen. Omfattningen på användandet av materialet 
står dock i förhållande till vilken elev det handlar om, då vissa elever 
behöver ett arbetsmaterial med en laborativ arbetsprocess.  

Lärare B redogör närmare för hur arbetsmaterialet går till och säger att 
det handlar om läsinlärning och bokstavsinlärning i en process där 
eleverna ska arbeta sig igenom sju bågar. När alla dessa bågar är 
genomförda så har man också gått igenom alla bokstäverna i alfabetet. 
Eleverna arbetar sig igenom ett arbetsschema som bearbetar varje 
enskild bokstav för sig. Avsikten är att eleverna ska arbeta med materi-
alet självständigt och i sin egen takt. Lärare B vågar dock inte göra detta 
direkt, utan väljer att ha egna konstruerade bokstavsgenomgångar för 
varje bokstav innan eleverna går vidare för att arbeta med den aktuella 
bokstaven i Bågen. Läraren talar sedan om vad eleverna ska göra i 
Bågenmaterialets arbetsschema. Den första punkten är att de ska arbeta 
med en bildlåda. I denna uppgift ska eleverna arbeta med ord på 
mindre lappar som innehåller den aktuella bokstaven. Eleverna ska 
sedan lyssna och se efter var i ordet som bokstaven finns, antingen 
först, i mitten eller sist i ordet. Sedan ska eleverna skriva in ordet 
korrekt i en mall. När detta är gjort ska eleverna välja ut och skriva in 
några av dessa ord i sin skrivbok. Andra övningar i Bågens arbetssche-
ma kan vara ett bokstavsmemory, att måla bokstäver, spåra bokstäver 
eller att på olika sätt skriva bokstäver. Det handlar om att arbeta med 
bokstäver på olika sätt gentemot arbetsschemat. Arbetsprocessen för 
varje enskild bokstav är dessutom densamma, dock blir uppgifterna 
successivt svårare. Lärare B menar att på grund av att det är samma 
arbetsprocess kan eleverna i längden uppleva materialet som tråkigt. 
Läraren anser dock att man måste prova det, för att sedan utvärdera. I 
arbetsschemat finns det också möjlighet att välja. Detta val grundar 
läraren på att vissa elever redan kan läsa och skriva merparten av 
bokstäverna. Då finns det enligt läraren ingen poäng med att sitta och 
exempelvis måla bokstäver. Dessa elever får istället arbeta med något 
som läraren kallar för bokstavsbladet, som inte tillhör Bågen. På detta 
blad får den läsande och skrivande eleven istället träna på att skriva hela 
meningar. Lärare B ser både för- och nackdelar med Bågenmaterialet 
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och menar att man aldrig riktigt kan känna sig helt frälst till en metod. 
Allt har sina för- och nackdelar. 

Som jag tidigare redogjorde för använder sig lärare D inte av någon 
speciell bokstavsgenomgång, utan arbetar med läsning som helhet för 
att därigenom bryta ner till mindre delar. Jag tog ett exempel med en 
storbok som läraren arbetade med tillsammans med eleverna, baserat 
på samtal. Från lärarens utsagor och utifrån det som jag observerade 
under pågående undervisning framgick det att läraren inte använder sig 
av ett specifikt arbetsmaterial eller arbetsbok. Samma lärare redogjorde 
heller inte för att denne genomgått en kurs i Bågenmaterialet. Lärare D 
menade att eleverna efter de gemensamma aktiviteterna blir tilldelade 
ett arbetsschema som de ska arbeta med under lektionen. När jag 
observerade lärarens undervisning innehöll detta arbetsschema att 
eleverna skulle skriva en berättelse, rita och färglägga ett äpple och 
sedan läsa en bok individuellt. Läraren menade även att detta arbets-
schema ser olika ut från lektion till lektion. Under tiden som eleverna 
arbetar efter arbetsschemat samlar läraren mindre elevgrupper (2-5 
stycken) efterhand. I dessa mindre grupper handledder läraren sedan 
eleverna i bland annat läsning. De satt tillsammans i de mindre grup-
perna och läste ur varsin gemensam bok med handledning från läraren. 
I de mindre grupperna passade läraren på att samtala mycket med 
eleverna genom att exempelvis hänvisa till bilderna som tillhör texten 
för att förstå sammanhanget. I de mindre grupperna kunde läraren 
också genomföra olika läsaktiviteter. Jag observerade bland annat när 
läraren hade en grupp på fyra elever. Efter att eleverna läst en bok 
tillsammans med läraren lades flera ordkort ut på golvet där de satt. 
Eleverna fick sedan till uppgift att hitta likheter i orden, till exempel 
mellan orden ”Tå” och ”Gå” eller mellan ”Rut” och ”Knut”. I den 
sistnämnda tog läraren även tillfället i akt att samtala om rim.  

Lärare A, B, D och E framhöll alla vikten av högläsning för eleverna 
dagligen. Under första observationstillfället läste exempelvis lärare A 
högt för sina elever. Läraren bad eleverna att slappna av innan läsning-
en började. Under högläsningen gick läraren omkring i klassrummet 
för att visa eleverna bilderna i boken. Ett annat exempel är lärare E som 
också läser dagligen för sina elever. Detta görs med anledning av att 
läraren vill skapa ett läsintresse hos eleverna. Därför försöker läraren 
att välja böcker som denne tror kommer att fånga dem. Läraren menar 
att eleverna upptäcker att böcker är bra om man kan få dem att sitta 
och lyssna. Att ha läsning varje dag anser lärare E vara viktigt i alla 
årskurser och inte bara i den inledande läs- och skrivundervisningen. 
Om läraren väljer att inte läsa högt en dag får eleverna istället läsa tyst 
en stund. Men läsning sker varje dag och läraren menar att den tar 
mycket tid i anspråk men påpekar samtidigt att det är roligt. Under 
båda observationstillfällena hade läraren högläsning i cirka 10-15 
minuter. Innan läraren började läsa gjordes en återkoppling på det som 
hade skett tidigare i boken tillsammans med eleverna.  
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Lärarna talar vidare om vikten av att skapa motivation och ett läsintres-
se hos eleverna. Lärare B och D menade exempelvis att man genom att 
ha många böcker lätt tillgängliga i klassrummet motiverar man och 
skapar förutsättningar för att eleverna ska utveckla ett läsintresse. 
Lärare B har exempelvis ställt en soffa centralt i klassrummet för 
högläsning och kan därigenom påvisa att läsningen är viktig och 
central. Likaså menade lärare D att det är viktigt att uppmärksamma 
vikten av att kunna läsa och framförallt hur roligt det är. Lärare D 
betonar också sitt eget intresse för böcker och framförallt barnböcker 
som en stor tillgång som lärare i läsning och skrivning. Detta läsintresse 
smittar av sig till eleverna menar läraren. Genom att ha mycket texter 
och bokstäver på väggarna och många böcker tillgängliga i klassrum-
met för eleverna så visar man att det är viktigt att lära sig att läsa och att 
det är något som man inte kan välja bort. Enligt läraren är det också 
mycket viktigt att eleverna får känna att de lyckas och att det inte är för 
svårt. Även om det kan vara svårt ibland ska de inte känna att det är 
omöjligt. Genom uppmuntrande ord skapas motivation. Läraren 
understryker att det är likadant inom alla ämnen och inte bara för 
svenskämnet.  

Tidigare redogjorde jag för lärare D:s läsundervisning som skiljde sig 
något åt från de övriga lärarna. Läraren arbetade på olika sätt genom 
att exempelvis läsa högt ur en såkallad storbok. Det är också av stor 
vikt för lärare D att eleverna får läsa individuellt varje dag. Eleverna 
väljer bok i samspel med läraren och har inga exakta tidsramar som 
måste hållas. Vissa elever läser kanske bara fem minuter enligt läraren, 
medan andra läser betydligt längre än så. Även lärare A, B, C och E 
redogjorde för att eleverna ska läsa individuellt, dels i skolan och dels 
hemma med föräldrarna som hemläxa. Lärare A, B och E redogjorde 
också för att deras elever får läseböcker som är uppdelade i tre svårig-
hetsgrader. Böckerna har alla samma handling och karaktärer, men 
svårighetsgraderna skiljer sig åt genom att texten blir mer avancerad 
och textens omfattning ökar. Lärare E lägger därtill att denne har 
ytterligare en läsebok till sina elever. Denna bok används som hemläxa 
för eleverna att göra med föräldrarna. Läraren menar att föräldrarnas 
delaktighet är otroligt viktig för barnens läsutveckling och därför ger 
denne eleverna som läxa att läsa hemma tillsammans med föräldrarna. 
Det är viktigt att föräldrarna visar sina barn att skolan är viktig.  

Lärare C nämnde inget om att eleverna läste individuellt i skolan. 
Däremot menade lärare C att denne använder sig av Kiwimetoden. 
Eleverna arbetar med denna metod varje vecka, men inte som ordinarie 
skolarbete utan som hemläxa. Läraren anser att det tar tid att förbereda, 
men när denne väl kartlagt var eleverna befinner sig i utvecklingen så 
flyter det bara på. Metoden är nämligen nivågrupperad och eleverna 
avancerar successivt framåt.  Läraren menar också att metoden med 
dess nivåer motiverar eleverna och att de numera längtar till hemläxan. 
Läraren påpekar att det inte handlar om en läsläxa i traditionell mening. 
Samma lärare jobbar även med individuell läsning som hemläxa på 
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andra sätt. De elever som har svårigheter med läsningen får arbeta med 
något de kallar för ”En kvart om dagen”. Detta går ut på att eleverna 
ska läsa minst en kvart om dagen hemma med sina föräldrar.  

Jag redogjorde tidigare för hur lärare D bedrev sin läsundervisning. Jag 
vill tillägga att lärare D ser läsinlärningen som en problemlösning för 
eleverna. Läraren exemplifierar genom vad denne kallar för lässtrategi-
lappar. När de läser används dessa strategier som stöd. Strategierna kan 
exempelvis vara att ljuda, hoppa över ett svårt ord, gå tillbaka i texten 
för att läsa den igen, ta hjälp av sammanhang eller bilder. De handlar 
med andra ord om både avkodning och förståelse. Läraren försöker 
tillsammans med eleverna sätta ord på dessa och andra framgångsrika 
lässtrategier för att tolka skriven text när de läser tillsammans. Tanken 
med strategierna är att eleverna ska tillägna sig dem som tilltalar dem 
men även att de ska lära sig av varandra genom samtal om olika 
strategier. Under det första observationstillfället läste och diskuterade 
läraren dessa strategier tillsammans med fem elever.  

Tidigare nämnde jag även att lärare D gärna för diskussioner kring 
högläsningsböcker för att förmedla en helhetsbild av läsningen som 
sedan bryts ner till mindre delar. Att arbeta med språket ser lärare D 
som viktigt och en tonvikt läggs vid att samtala om berättelser och 
böcker. Läraren kallar dessa för lässamtal och menar att de vid dessa 
kan samtala om att det finns en författare som har en avsikt och ett 
budskap med det som står skrivet i böckerna.  Likaså talar de om att det 
finns en illustratör och diskussioner kring vad denne vill säga med sina 
bilder förs. De kan också samtala om förlaget som publicerat böckerna 
och därmed varför boken ser ut som den gör.  

Lärare A, B, D och E arbetar även med ordbilder i större eller mindre 
utsträckning. Att arbeta med ordbilder är helt nytt för lärare A, men 
som denne nu arbetar med i sin läsundervisning. Dessa ordbilder 
förklarar läraren som mindre ord som ofta uppkommer i text exempel-
vis jag, ett, tar, i, ser eller hon. Genom att upprepande träna på dessa lär 
sig eleverna dem utantill. Vilket i sin tur innebär ett stöd för eleverna 
vid läsning, de slipper att ljuda sig igenom orden varje gång de uppstår. 
Det blir i slutändan en kombination av att ljuda sig fram och att känna 
igen ordbilder när eleverna läser. I undervisningen av ordbilder har 
läraren små lappar där ordbilderna står med stora bokstäver på ena 
sidan och små på den andra. Med dessa lappar arbetar eleverna på ett 
lekfullt sätt genom att kombinera olika ordbilder och därmed även 
bilda meningar av dem. Läraren menar att detta är mycket enkelt för 
vissa elever som ser orden direkt, medan andra fortfarande befinner sig 
i ett nybörjarstadium. Läraren har också ordbilder som är tryckta på ett 
stort papper som denne kan visa hela klassen samtidigt. En övning kan 
då vara att snabbt visa en större ordbild för hela klassen som snabbt ska 
säga vilket ord det är. En annan övning skedde under det andra obser-
vationstillfället. Läraren visade då ordbilderna en och ett och frågade 
klassen vilka ord som kan stå efteråt. Utan att nämna det tränade 
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läraren substantiv och ordbilderna ”ett” och ”en”. Även lärare B använ-
der sig av ordbilder i sin undervisning. Eleverna får bland annat skriva 
ordbilderna i olika aktiviteter, ringa in eller räkna dem i det aktuella 
veckobrevet och så vidare. Under ett av observationstillfällena arbetade 
exempelvis lärare D med ordbilder. Detta gjordes genom att läraren 
delade ut varsin ordbild till samtliga elever och frågade hur många 
bokstäver som de innehöll. Läraren läste sedan ur en storbok som de 
tidigare arbetat med och eleverna fick till uppgift att räcka upp handen 
varje gång deras ordbild dök upp i texten. Samma lärare spelade även 
ett ordbildsmemory med eleverna. Även lärare E arbetar med ordbil-
der. 

Till exempel så jobbar vi med ordbilder. Och dessa sitter uppe på dörren, men vi brukar ha 
dem på tavlan också. Ord som till exempel jag, en, det, kan. Dom där bygger vi sedan på för 
att ordbilderna är väldigt bra att kunna när man ska lära sig att läsa så man slipper att ljuda 
sig igenom hela tiden. (Lärare E) 

Samtliga lärare talade även om mer specifika skrivaktiviteter som de 
har i sin undervisning utöver de arbetsmaterial som tidigare beskrevs. 
Lärare B kan exempelvis konstruera meningar som innehåller veckans 
bokstav extra mycket t.ex. ”Ormen Olle gillar ost och kor”, om veckans 
bokstav är O. När meningarna är bildade så arbetar eleverna med dessa 
på olika sätt. De får skriva meningarna och rita till dem. Att skriva dessa 
kan emellertid vara svårt för vissa elever på grund av att alla bokstäver 
inte genomgåtts i undervisningen. Läraren påpekar att de i alla fall ska 
göra så gott de kan utifrån sin egen förmåga. Som krav ställer denne 
endast att de bokstäver som genomgåtts ska vara korrekta. Samma 
lärare talade även om en annan mer specifik skrivaktivitet i form av en 
skoldagbok. I denna planerar eleverna och skriver hur dagen kommer 
att se ut utifrån det som läraren skriver på tavlan. I skoldagboken 
skriver eleverna även in veckans bokstav med en text till, t.ex. ”Veckans 
bokstav finns i orden lo, ko och loppa”. Övrigt förekommande i skol-
dagboken är ett gemensamt brev som läraren skriver tillsammans med 
eleverna. Detta brev kan innehålla rim eller liknande. En annan specifik 
skrivaktivitet som eleverna uppskattar enligt läraren är att skriva 
händelseböcker. I denna får eleverna skriva egna berättelser. Kan de 
inte skriva så skriver läraren till dem med tunt blyerts som eleverna 
sedan fyller i. Till berättelsen ritar eleverna även en bild. När en berät-
telse är färdig läser eleverna upp den för sina klasskamrater. Även 
lärare A redogjorde för denna form av fri skrivning och talade om att 
eleverna får skriva egna sagor. Läraren ställer då inga krav på elevernas 
skrift. Lärare E talade också om mer specifika skrivaktiviteter och 
nämner en övning där eleverna ska skriva till en bild. Eleverna blir 
tilldelade varsin bild som innehåller en bokstav och olika substantiv 
som börjar på densamma. Uppgiften för eleverna är att skriva till 
bilden. De elever som inte kommit långt i sin skrivutveckling hjälper 
läraren genom att skriva tunt med en blyertspenna som eleverna fyller i 
eller skriver av vid raden under. Efterhand som eleverna utvecklar sin 
skrivning blir texterna till bilden större i omfång och slutligen skriver 
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eleverna hela berättelser. Läraren tillägger därutöver att denne brukar 
uppmana sina elever att använda sig av små bokstäver när de skriver. 
Som krav har läraren att de bokstäver som de gått igenom tillsammans 
ska skrivas korrekt med små bokstäver.  Kravet ställs med anledning 
av att läraren anser att det trots allt är de små bokstäverna som elever-
na har mest användning för.  

Lärare C talade också om den fria skrivningen. I föregående metodav-
snitt presenterades de enskilda skolorna var för sig tillsammans med 
läraren som är verksam vid skolan. Det framgick då att skola 3 där 
lärare C är verksam arbetar med ett tematiskt arbetssätt. När eleverna 
arbetar med detta tema görs detta bland annat i olika verkstäder. En av 
dessa kallar de för läs- och skrivverkstaden. I denna får eleverna bland 
annat skriva fritt utifrån det som de upplevt i en verkstad. De får 
nämligen uppleva olika saker i verkstäderna utifrån de frågeställningar 
de tidigare ställt, vilket enligt läraren innebär ett demokratiskt arbets-
sätt. Målsättningen med läs- och skrivverkstaden är att eleverna ska 
skriva fritt. Läraren poängterar dock att de mindre eleverna får hjälp 
med detta då de oftast inte har tillägnat sig skriftspråket fullt ut. Hjälpen 
sker genom att läraren skriver till eleverna utifrån vad de vill att det ska 
stå. Eleverna skriver sedan av det som läraren skrivit. Men läraren 
betonar att det är elevernas egna ord och att man på så sätt tränar 
tillsammans. Angående temaarbetet ska det även tilläggas att det 
bearbetas på andra sätt i lärarens undervisning än endast vid verkstä-
derna. Under det andra observationstillfället arbetade eleverna exem-
pelvis med släktträd. Detta år heter temat nämligen ”I mina fotspår”. 
Uppgiften var att skapa kungafamiljens släktträd utifrån mindre lappar 
med den närmsta kungafamiljens namn och titel på. Eleverna skulle 
skriva av lapparna och sedan klistra fast dem på ett separat papper med 
ett släktträd på. Lektionen bestod till största del av att skriva, samt att 
klippa och klistra. Läraren gick under lektionens förfarande runt och 
hjälpte eleverna. Efterhand som eleverna blev färdiga med släktträdet 
visade läraren upp trädet för resterande elever i klassen.  

Lärare D går också närmare in på hur denne bedriver sin undervisning i 
skrivning. Läraren upplever detta som svårare än läsundervisningen.  

Att lära barn att läsa och att lägga upp undervisningen däromkring är lätt. Men skrivningen, 
det är svårt. Speciellt för killar och dem har vi många av i klassen. Det är svårt att inspirera 
och lägga upp skrivundervisningen på ett bra sätt. Och det är ju lite tyngre, samtidigt som 
det ju kräver en viss motorisk färdighet.   (Lärare D) 

Läraren talar sedan om hur undervisningen i skrivning kan se ut. De 
kan bland annat skriva gemensamma berättelser. De skrev exempelvis 
en gemensam text om hur den första skolveckan såg ut. Läraren skrev 
tillsammans med eleverna och fungerade då samtidigt som förebild för 
dem. När texten var färdig skrev läraren ut den från en dator och 
delade ut till eleverna som sedan arbetade med den på olika sätt, bland 
annat genom att ringa in de ord som de kunde. Läraren ska även 
introducera sagoskrivning för eleverna. Men för att detta ska vara 
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möjlig går läraren först igenom berättelsestruktur. Detta gör läraren 
genom att först skriva en gemensam saga på blädderblocket så att 
eleverna har en modell att utgå ifrån. Läraren lägger därtill att denne 
även arbetar mycket med att eleverna skriver och lyssnar. De lyssnar 
till olika ord och ljud och skriver därefter ner dem. Detta menar läraren 
även är bra för dem som ska lära sig läsa. Läraren fortsätter förklara att 
denne till en början ger relativt fria skrivuppgifter till eleverna. Eleverna 
skriver som sagt egna berättelser, förutsagt att de diskuterat berättelse-
strukturen. Andra exempel på skrivuppgifter i lärare D:s undervisning 
är att göra egna ordlistor, köplistor, önskelistor, annonser, vykort, 
dagbok eller att göra recensioner på böcker de läst. Läraren betonar 
dock att skrivuppgifterna fortfarande är ganska fria och öppna trots att 
de definierat uppgiften. Läraren tillägger att det är många som tycker 
att det är svårt med fri skrivning med en berättelse eller saga. För de 
elever som upplever detta finns berättelsekort att tillgå. På dessa kort 
får eleverna hjälp genom att de blir tilldelade en person, händelse, miljö 
eller liknande som de kan använda sig av i sin berättelse eller saga.  

Avslutningsvis i denna redogörelse vill jag framhäva lärare A som ser 
sin undervisning i läsning och skrivning som ett väldigt brett område. 
Det framställs som något denne arbetar med dagligen tillsammans med 
eleverna, från det att de kommer på morgonen till dess att de går hem 
för dagen. 

Undervisningen går inte som på ett rakt och smalt spår. Utan det är stor omfattning på det 
som jag genomför med eleverna //...// Man får ju också idéer utifrån vad som händer under 
en dag. En situation kan uppstå där man som lärare kan tänka ”det där kan vi jobba vidare 
med”. (Lärare A) 

Lärare D talar om att denne ser undervisningen i läsning och skrivning 
som ett stort smörgåsbord där man kan välja ut det som man finner 
positivt. Hur undervisningen sedan läggs upp menar lärare D står i 
förhållande till vilken grupp man ansvarar för. Lärare B talade också om 
läs- och skrivundervisningen många möjligheter.  

Jag ser det hela som ett stort smörgåsbord. Jag kan inte säga till en elev att nu ska du lära dig 
att läsa och skriva med Bågenmaterialet. Jag tycker att man måste erbjuda många olika 
variationer.  Undervisningen ska vara rolig och motiverande. (Lärare B) 
 

Hur resonerar lärarna kring sina metodval i läsning 
och skrivning, gentemot styrdokumenten? 
Lärare D framförhåller att denne alltid granskar styrdokumenten och 
då främst mål att sträva mot när denne ska grovplanera sin undervis-
ning. Läraren vill förstå huvudtanken med det som står formulerat, 
alltså vad det är man vill uppnå. Läraren menar att i Lpo94 (1998) står 
det mycket om förståelse och det helhetsperspektiv som läraren fram-
fört tidigare i sin läs- och skrivundervisning. Läraren lägger därtill att i 
den nya läroplanen som kommer under hösten 2011 betonas också att 
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läs- och skrivundervisningen ska bedrivas som en helhet. Skillnaden 
från Lpo94 (1998) är att detta står mycket tydligare i de nya styrdoku-
menten.  

Lärare B säger istället att denne inte sitter och läser styrdokumenten 
hela tiden. Läraren anser sig ha styrdokumenten i bakhuvudet och 
tänker t.ex. på att man ska bibehålla lusten och att uppmuntra nyfiken-
heten. Förövrigt menar läraren att denne vet var man ska, vilka mål det 
är som ska uppnås. Detta menade även lärare E som lägger därtill att 
denne vet vad eleverna behöver och vad som fungerar bra i undervis-
ningen. 

Vad det gäller de mindre eleverna i årskurs ett så vet man ju vad de behöver. Alltså de skaffar 
sig ju redskapen nu för att kunna jobba med saker som kommer i högre årskurser. Saker som 
man vet att det fungerar väldigt bra det tar man kvickt. Men sen, vissa elever köper ju inte 
det så då får man försöka på andra sätt. Man får göra lite olika för olika barn. (Lärare E) 

Lärare E nämner här även att eleverna skaffar sig de redskap de behö-
ver för att klara av högre årskurser. Detta menade även lärare A som 
redogjorde för att hela skolverksamheten inledningsvis bygger på att 
ge eleverna den grundläggande matematik och svenska som de behö-
ver för att klara sig framöver. Lärare A menade även att det är i de 
lägre årskurserna som grunden för en vidareutveckling läggs.  

Lärare C menar att allt i undervisningen är anpassat efter läroplanen. 
Denne tar ett exempel i form av en temabok som är anpassad efter 
styrdokumenten, Lpo94 och kursplanen. 

Lärare D betraktar den nuvarande läroplanen som mycket tolkningsbar 
och menar att man kan lägga upp undervisningen väldigt fritt utifrån 
den. Läraren anser att detta är både på gott och ont. Den nya läroplanen 
menar läraren har ett mycket tydligare innehåll och ser detta som 
positivt. Innehållet är mer centralt i den nya läroplanen och läraren 
exemplifierar med att kopplingen mellan ljud och bokstav, lässtrategier, 
handstil och datorn ges ett mer centralt innehåll som blir tydligare för 
den som ska tolka. Den nuvarande läroplanen uppfattar lärare D som 
för luddig. Lärare D tar ett konkret exempel på hur denna kan tolka 
styrdokumenten och säger att många lärare i skolorna idag lägger stor 
vikt vid att eleverna ska skriva fint. Detta är enligt läraren en gammal 
tradition som fortfarande verkar vara rådande. Lärare D menar att 
dennes undervisning skiljer sig åt. I dagens läroplan står det endast att 
eleverna ska ha en läslig handstil. Därför menar läraren att det är det 
som man ska ha som riktmärke. I den nya läroplanen framför läraren 
att det står mer om detta. Framförallt står det att man ska jobba mer 
med handstil och datorskrivning. Men som det ser ut i nuläget är det 
läslig handstil som står formulerat.  

Samtliga lärare talade även om den individualisering som Lpo94 (1998) 
föreskrev om. Alla menade att en individualisering sker naturligt i 
förhållande till den utvecklingsnivå som eleverna ligger på. Lärare E 
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menade att en individualisering kan vara svårt i ett inledande stadium 
när eleverna inte är självgående på grund av att de inte kan läsa egna 
instruktioner till övningar. Men samtidigt menar läraren att en form av 
individualisering sker i och med att samtliga elever ligger på olika 
utvecklingsnivåer. De skriver till exempel olika mycket i omfattning, de 
läser olika svåra texter, de orkar jobba olika länge, då vissa elever 
behöver gå tillbaka för att repetera. Det viktiga enligt läraren är att 
eleverna förstår och kan det som gjorts och inte bara att få det gjort 
snabbt. Även lärare A menar att en individualisering sker i och med att 
samtliga elever ligger på olika nivåer. Läraren kan exempelvis i samspel 
med eleven välja ut en lämplig svårighetsgrad på en bok som eleven 
ska läsa. Lärare B talade om att en individualisering sker i läsning med 
tanke på att böckerna är uppdelade i olika svårighetsgrader och på 
grund av att man väljer bok utifrån den nivå som eleverna ligger på. 
Innan eleverna kommer till årskurs ett så blir deras läsutveckling 
kartlagt med kartläggningsmaterialet LUS (Läsutvecklingsschema). I 
och med detta vet läraren var i utvecklingen som eleverna befinner sig 
och de kan därmed få en bok som är direkt anpassad för dem. Dock 
påpekar läraren vikten av att välja en bok som utmanar eleverna. Ingen 
utveckling sker om de blir tilldelade för enkla böcker. Läraren menar 
även att det inte heller finns något intresse från elevernas sida att välja 
för enkla böcker. Individualiseringen menar även lärare C sker på ett 
naturligt sätt utifrån elevernas egna förmågor. Exempelvis läser vissa 
elever flytande, medan andra stakar sig fram och därmed får de böcker 
utifrån den utvecklingsnivå som de befinner sig på. Läraren tillägger 
därutöver att eleverna är vana vid att alla har olika böcker utifrån den 
nivå som de ligger på. 

Lärare A tillägger att individualisering sker i den fria skrivningen av 
sagor.  

Då är det också väldigt individuellt hur pass utvecklad deras skrivning är. (Lärare A) 

För att individualisera för sina elever talar lärare D istället om variation i 
undervisningen. Variationen ter sig i att eleverna har olika uppgifter 
varje lektion. En lektion kan vara att de börjar med att gå igenom 
någonting i helklass innan de delar upp sig och arbetat antingen indivi-
duellt eller i grupp. Arbetar eleverna individuellt sker individualisering 
när en elev väljer att läsa, en annan att skriva och koncentrera sig på 
stavning, medan en annan elev kanske arbetar med läsriktning och så 
vidare. Om läraren väljer att eleverna ska arbeta i grupp är denna oftast 
grupperad efter nivå. Läraren betonar dock att dessa nivågrupperingar 
kan se olika ut då andra behov kräver kontinuerlig omstrukturering. 
Vid första observationstillfället valde läraren att läsa böcker i grupper 
anpassade efter dessa nivåer.   

Lärare E framförhåller därutöver att vissa elever är i behov individuell 
hjälp av en specialpedagog. I nuläget berättar läraren att det främst är 
de elever som har svårt för att höra och uttala vissa bokstäver som går 
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dit. Hos specialpedagogen får dessa elever arbeta med ett datorpro-
gram där de hör bokstaven samtidigt som den dyker upp på skärmen. 
De arbetar alltså med så många sinnen som möjligt för inlärning.  

Lpo94 (1998) föreskrev även att metoder ska utvärderas, tillämpas och 
utprövas. Lärare A menade att denne är utbildad inom ett stort spann, 
från årskurs ett till sju. Detta innebär att läraren har hoppat mycket 
mellan årskurserna. Varje gång som läraren får ett nytt mentorskap för 
en klass omprövar denne också sina metoder och tillvägagångssätt. 
Läraren anser också att man i läraryrket får sitt eget favoritmaterial att 
arbeta med. Men för en lärare som hoppar mycket mellan olika årskur-
ser kan detta vara svårare än för de som bara är utbildade för de lägsta 
årskurserna. Läraren menar också att man kontinuerligt går på kurser 
för att fortbilda sig. Detta innebär i sin tur att man omprövar undervis-
ningen i läsning och skrivning om den nya metoden eller arbetssättet 
tilltalar. Att man testar nya metoder och utvärderar dem efterhand talar 
även lärare C och E om. De menar att man testar och utvärderar nya 
metoder och arbetsmaterial efterhand som man får dessa presenterat 
för sig, utan någon direkt regelbundenhet. Lärare E menade exempelvis 
att om man kommer i kontakt med en ny metod eller material genom 
fortbildning eller om denne besökt och talat med andra lärare som 
tipsat om något som de har haft goda erfarenheter av så anammas det. 
Fungerar det sedan inte menar läraren att det förkastas snabbt.   

Läraren C framhäver slutligen att skolan ska ha ett demokratiskt 
arbetssätt där man utgår ifrån eleverna. 

Den viktigaste ”metoden” är att utgå från barnet själv, alltså vad de upplever så att de känner 
att det är ett demokratiskt arbetssätt. Det är det som grejen med skolan idag, eleverna ska inte 
vara här på ett besök utan de är här för att det är dom som formar skolan med oss.  (Lärare C) 
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 Diskussion 
Syftet för undersökningen har varit att ta reda på hur verksamma 
lärare går tillväga i den inledande läs- och skrivundervisningen. Detta 
inkluderade då vilka metodval som lärarna gör. Avsikten har också 
varit att koppla deras resonemang till hur de förhåller sig till styrdoku-
menten, Lpo94 (1998) och kursplanen i svenska. Med tanke på att 
undersökningen endast omfattat fem lärare är det svårt att dra några 
generella slutsatser utifrån deras utsagor som är gällande för alla. Jag 
anser ändå att jag utifrån det föreskrivna resultatet har uppnått syftet 
och att undersökningen ändå har ett vetenskapligt värde. Det ska också 
tilläggas att tidpunkten för undersökningen var precis i början av 
höstterminen när lärarna bara hade haft sina ettor i några veckor. Detta 
betyder att undersökningens syfte var väldigt aktuellt för dem. Detta 
kan i sin tur även ha påverkat deras svar. Jag anser dock att det inte har 
påverkat undersökningen i en negativ riktning. Det är snarare positivt 
för undersökningen då svaren och redogörelserna är väldigt aktualise-
rade.  

Jag kommer nu att tolka och föra en diskussion gentemot bakgrunden 
och lärarnas utsagor i resultatet, samt att dra relevanta slutsatser. Detta 
kommer att göras utifrån de tidigare ställda frågeställningarna som står 
i direkt kontrast till syftet för undersökningen. Framåt slutet kommer 
jag även att ge förslag på vidare forskning som min undersökning har 
gett upphov till.  

Hur arbetar lärare med den inledande läs- och 
skrivundervisningen? 
Här framgår det att lärarna har en mycket varierande undervisning 
angående de metoder och arbetssätt som de tar i anspråk. Variationer-
na ter sig bland annat i vilka metoder som de använde sig av, hur de 
valde att lägga upp sin undervisning, samt i sin syn på den inledande 
läs- och skrivundervisningen. Lärarna framhöll även läs- och skrivun-
dervisningens många valmöjligheter i det inledande stadiet. I den 
teoretiska bakgrunden visade jag på några av alla de metodiska alterna-
tiv och förhållningssätt till hur man bekantade en elev med skriftsprå-
ket. Det blev då uppenbart att läsmetodiken är mycket omfattande och 
komplicerad. Det visade sig i lärarnas redogörelser att de valde och 
gallrade ur dessa metoder och arbetssätt som de personligen upplevde 
som mest positiva för elevernas utveckling i läsning och skrivning. De 
belyste det som de tyckte var viktigast och arbetade sedan därefter. De 
gjorde medvetna val som verkade baseras på kunskaper och erfarenhe-
ter av läs- och skrivundervisning. I bakgrunden framhölls lärarens 
kunskap som viktigt för att kunna göra medvetna val av olika under-
visningsmetoder. Stadler (1998, s. 50, 89) lyfte bland annat fram lärarens 
kunskaper och personliga kvalifikationer som viktigare för resultatet än 
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själva valet av metod. Lärare E tog sin examen år 1986 och hade därmed 
mycket erfarenhet i läs- och skrivundervisning. Samma lärare menade 
att denne visste vad eleverna behövde och vad som fungerade bra i 
undervisningen. Jag tolkar det därför som att läraren gick mycket efter 
sin egen erfarenhet i valet av metod och arbetssätt. Läraren hade 
exempelvis satt ihop ett eget bokstavshäfte där flera läs- och skrivöv-
ningar hade kopierats upp. Detta istället för att bara ta ett arbetsmateri-
al rakt av. Det framgick inte i resultatet om läraren kontinuerligt tog del 
av ny forskning, men av lärarens utlåtande att bedöma verkade denne 
något begränsad i frågan. Stadler menade nämligen också att det är 
viktigt att läraren har tillgång till ny forskning för att självständigt 
bedöma nya inlärningsmodeller för att lägga upp sin undervisning på 
ett säkert sätt.  

Det finns som sagt flera metodiska val och förhållningssätt för hur man 
bekantar elever med skriftspråket. Metoderna kan emellertid särskiljas i 
två kategoriseringar med olika tillvägagångssätt och utgångspunkter i 
hur man introducerar och arbetar med elevers inledande läs- och 
skrivinlärning. Dessa är analytiska eller syntetiska metoder, en tredje 
kategori är den interaktiva metoden som fungerade som en kompro-
miss mellan de två förhållningssätten (Myndigheten för skolutveckling, 
2007, s. 104). Det framgick ur resultatet att lärare D var den enda som 
talade om att gå från en helhet till delarna och vice versa, därmed i 
termer om analytiskt eller syntetiskt. Läraren föreföll vara mer åt den 
analytiska riktningen. Denne talade om att metoder och arbetssätt 
blandades varefter. Samtidigt lades stor tonvikt vid att påvisa läsningen 
som en helhet och att förmedla meningsfullheten med att kunna läsa 
och skriva. För att detta skulle vara möjligt menade läraren att denne 
gick från helheten till att bryta ner till delarna i läs- och skrivundervis-
ningen, det vill säga att ett analytiskt förhållningssätt var gällande. Vid 
observationerna framgick det ytterligare att läraren främst hade en 
analytisk riktning på sin undervisning. Detta visade sig bland annat 
genom att läraren inte hade någon bokstavsgenomgång. Läraren 
samlade istället samtliga elever och läste ur en storbok som sedan 
analyserades och bröts ner på diverse sätt. Det analytiska förhållnings-
sättet uppenbarade sig även när läraren läste tillsammans med en 
mindre grupp elever. I den mindre gruppen arbetade de på samma sätt 
som i större grupp fast mer individuellt inriktat. Mer om detta kommer 
även att diskuteras längre fram. En annan aspekt som talade för att 
lärare D hade ett analytiskt förhållningssätt avslöjades i och med att 
läraren skrev gemensamma berättelser och sagor där denne påvisade 
strukturen.  

För de övriga lärarna i undersökningen verkade det snarare handla om 
en kombination av analytiska och syntetiska metoder. Utifrån lärarnas 
redogörelser i resultatet är min tolkning att de till grunden verkar ha ett 
syntetiskt förhållningssätt till sin läs- och skrivundervisning. De gick 
igenom bokstav för bokstav (delarna) som därifrån sattes ihop för att 
läsning skulle ske. Denna tolkning grundar jag bland annat på de 
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bokstavsgenomgångar som var gällande för lärarna A, B, C och E. Det 
syntetiska förhållningssättet var uppenbart på fler sätt i lärarnas läs- och 
skrivundervisning. Under observationerna gick exempelvis lärare A 
igenom hur en bokstav ser ut genom att dra tre parallella streck på 
tavlan. Lärare A lät även sina elever gå fram enskilt till tavlan och bilda 
ord av de bokstäver som de gått igenom de senaste veckorna. Detta är 
ett påtagligt exempel på hur denna lärare till grunden använde sig av en 
syntetisk metod. Det vill säga gick från delarna (de enskilda bokstäver-
na) till att sätta ihop till en helhet (ord). Ytterligare ett exempel på lärare 
A:s syntetiska förhållningssätt visade sig i dennes yttrande om hur 
eleverna lär sig skriftspråket från bokstavsgenomgångarna. Lärare A 
menade nämligen att när eleverna gått igenom ett antal bokstäver och 
börjat tillämpa dem förstod de också sambandet med att bokstäver och 
deras ljud kunde bilda ord.  Lärare B, C och E gjorde samtliga på 
liknande sätt med bokstavsgenomgångar, det vill säga att de också till 
grunden använde en syntetisk metod för att bekanta sina elever med 
skriftspråket. För att vara ännu mer specifik använder sig lärarna av de 
syntetiska metoderna, bokstavs- och ljudmetoden, framförallt den 
sistnämnda. Elbro (2004, s. 105ff) menar att man i bokstavsmetoden lär 
eleverna bokstävernas namn innan de sätts ihop till stavelser. I ljudme-
toden lär sig eleverna istället bokstävernas ljud, som sedan kombineras 
för att läsning ska ske.  

Jag nämnde tidigare att lärare A, B, C och E inte enbart använde sig av 
syntetiska metoder i sin inledande läs- och skrivundervisning. De 
använde sig snarare av en kombination av de syntetiska och de analy-
tiska även om den förstnämnda var grunden i undervisningen. Läs- och 
skrivundervisningen av analytisk karaktär visade sig bland annat i 
arbetet med ordbilder som lärare A, B och E redogjorde för. All syssel-
sättning med ordbilder är av analytisk karaktär. Ett annat exempel på 
när lärarna även använde sig av analytiska metoder visade sig i att de 
lät eleverna analysera ord. Eleverna skulle exempelvis hitta var i ordet 
som en bokstav och dess ljud existerade. Lärare B samlade exempelvis 
sina elever framför en flanotavla och delade ut olika ord till dem. 
Eleverna skulle sedan ta reda på om den aktuella bokstaven fanns i 
början, mitten eller sist i ordet. Sålunda en analytisk övning där de gick 
från helheten (orden) till delarna (bokstäverna).  

Lärare C hade som sagt till grunden ett syntetiskt förhållningssätt i sin 
undervisning. Att även denna lärare snarare använde sig av en kombi-
nation och därmed även övningar av analytisk karaktär framgick på 
ytterligare ett sätt. Lärare C använde sig nämligen även av Kiwimeto-
den som är en analytisk metod. Det framgick i resultatet att läraren inte 
använde denna i den ordinarie undervisningen i skolan, utan som 
hemläxa för eleverna. Kiwimetoden innefattar fyra delar, den gemen-
samma läsning, vägledda läsningen, högläsningen och den självständiga 
läsningen (Körling, 2006, s. 121). Utifrån lärarens utsagor i resultatet är 
min tolkning att läraren dels kartlade sina elever med metoden och 
sedan endast använde sig av den sistnämnda, det vill säga den själv-
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ständiga läsningen. I en kontext angående Kiwimetoden blir det också 
intressant att återigen lyfta fram lärare D: s undervisning. Läraren 
nämnde inget om metoden vid intervjun, mer än att en storbok använ-
des som hör till Kiwimetoden. Däremot var det mycket som tydde på 
att läraren använde sig av metoden vid observationen. Jag grundar 
detta antagande på att läraren ville förmedla det meningsfulla och ge 
eleverna en helhetsbild av läsning genom att gå från en helhet till 
delarna. Körling (2006, s. 121ff) menade bland annat att läsundervis-
ningen ska bedrivas som en helhet, samtidigt som man den ska överfö-
ra läsningens meningsfullhet. Lärarens undervisning innehöll också alla 
de delar som Kiwimetoden innehåller och som jag refererade till 
tidigare. Läraren bedrev dels den gemensamma läsningen i helklass där 
mycket fokus låg vid att samtala om böcker. Samtalet är en central del 
av Kiwimetoden som lockar eleverna till att utveckla och använda sitt 
språk i den sociala kontext som skriftspråket uppkommer i (Körling, 
2006, s. 122). Även den vägledda undervisningen ingår i Kiwimetoden 
och var synbar i lärare D:s undervisning. När eleverna arbetade efter ett 
arbetsschema samlade läraren ett fåtal elever i mindre grupp om två till 
fem personer. Eleverna läste sedan gemensamt ur varsin bok med 
handledning från läraren. Ett lässamtal fördes och läraren uppmanade 
eleverna att utnyttja bilderna för att förstå texten. Läraren betonade 
även högläsningen för eleverna, samt den individuella läsningen, vilket 
var de två resterande delarna i Kiwimetoden. Mycket tyder på att lärare 
D använder sig av denna analytiska metod. Om inte så är denne i 
högsta grad inspirerad av densamma.  

Jag nämnde tidigare att lärare A, B, C och E till grunden har ett synte-
tiskt förhållningssätt för att förmedla skriftspråket. Samtidigt var 
aktiviteter av analytisk karaktär gällande i undervisningen. Det synte-
tiska arbetssättet, utöver bokstavsgenomgången, visade sig även i 
arbetet med Bågenmaterialet. Lärare B var den som anammat materia-
let fullt ut, medan lärare A och E kommer att använda det i olika 
utsträckning. Utifrån lärare B:s redogörelse för Bågen var det tydligt att 
detta material var av syntetisk karaktär. Eleverna skulle arbeta sig 
igenom sju stycken bågar och när de gjort det hade de också gått 
igenom hela alfabetets bokstäver. Materialet bearbetade nämligen 
bokstäverna var för sig, således en syntetisk metod.  

En positiv aspekt med Bågenmaterialet var att det innebar en tydlig 
struktur på undervisningen för lärare B i och med arbetsschemat och 
dess sju bågar. De övriga lärarna hade dock också en tydlig struktur på 
sin undervisning. Detta tycker jag även gäller för lärare A och C som 
inte gick efter ett arbetsschema som lärare B, D och E gjorde. Jag menar 
att det ger eleverna trygghet att veta vad de ska göra och att det finns 
en rutin i det som man genomför med eleverna. Även om lärare A och 
C inte hade något direkt arbetsschema så visste deras elever vad de 
skulle göra, de gick på rutin och behövde därmed inget arbetsschema. 
Lundberg (2006, s. 15) menade att en genomtänkt och systematiskt 
upplagd undervisning är viktigt för att undvika att eleverna upplever 
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motgångar som kan leda till onda cirklar. Stadler (1998, s. 64) redogjor-
de för att övningar bör komma i ett sammanhang som eleverna kan 
förstå. Därför menar jag att det är viktigt att ha en god struktur på sin 
undervisning. En struktur som eleverna är vanda vid och som de kan 
förstå. Förutom struktur är också viktigt att lärarna har ett tydligt syfte 
med sin läs- och skrivundervisning. I bakgrunden refererade jag till en 
studie som kommit fram till fem egenskaper som utmärkte lärare som 
var särskilt framgångsrika i sin inledande läs- och skrivundervisning. En 
av dessa egenskaper var just att lärarna hade ett tydligt syfte med sin 
undervisning (Wharton-Mcdonald & Pressley Hampston, 1998). Jag 
menar att alla lärare som deltagit i min undersökning har ett tydligt 
syfte med sin undervisning i läsning och skrivning. Denna tolkning 
baserar jag på att samtliga arbetade mot de föreskrivna styrdokumen-
ten som jag kommer att diskutera under nästa frågeställning. Lärare A:s 
syfte var exempelvis att lägga en god grund för sina elever inför högre 
årskurser och likaså resonerade lärare E. Att lärare A hade ett tydligt 
syfte visade sig även i och med bokstavsgenomgången. Läraren mena-
de att syftet med denna var att lägga en god grund för samtliga elever 
oavsett utvecklingsnivå. Ett annat exempel på att lärarna hade ett 
tydligt syfte åskådliggjordes när lärare D menade att syftet med läsun-
dervisningen var att eleverna skulle förstå det meningsfulla med 
densamma. Lärare D ville också att eleverna skulle få en helhetsbild av 
läsning. En annan egenskap som Wharton-Mcdonald och Pressley 
Hampston (1998) menade var utmärkande för framgångsrika lärare i 
inledande läs- och skrivundervisning var att de främjade för elevernas 
självständiga tänkande i sammanhang av läsning. Lärarna i studien 
försökte göra sina elever medvetna om vilka strategier de använde för 
att komma fram till ett svar. Detta kan jag särskilt urskilja i lärare D:s 
undervisning. Läraren arbetade med vad denne kallade för lässtrategi-
lappar där eleverna tillsammans med läraren försökte sätta ord på 
gynnsamma strategier vid läsning. Enligt mig innebär detta att lärare D 
arbetade för elevernas självständiga tänkande. Eleverna måste tänka 
och sätta ord på hur de gör när de läser, det vill säga vilka strategier 
som de använder sig av. Samtidigt som de delar med sig av sina strate-
gier till de övriga eleverna.  

Hur resonerar lärarna kring sina metodval i läsning 
och skrivning, gentemot styrdokumenten? 
Utöver att ta reda på hur lärare går tillväga i den inledande läs- och 
skrivundervisningen var syftet för den här undersökningen även att 
koppla deras resonemang till hur de förhåller sig till styrdokumenten. 
Utifrån undersökningens andra frågeställning är det enligt mig uppen-
bart att lärarna är medvetna om styrdokumenten och de mål som ska 
uppnås från kursplanen i svenska. De har dock betonat olika delar och 
resonerat olika gentemot dem. Det finns också uppenbara skillnader i 
hur väl och hur ofta de läser styrdokumenten.  
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Lärare D förhöll sig väl till styrdokumenten och resonerade mycket 
kring dem. Läraren sa sig alltid granska dem innan denne planerade sin 
undervisning. Detta gjordes för att läraren ville förstå huvudtanken 
med det som stod formulerat. Läraren visade en god medvetenhet om 
vad som skulle uppnås men menade samtidigt att de nuvarande styr-
dokumenten var mycket tolkningsbara och att man som lärare kan 
lägga upp undervisningen fritt utifrån dem. Denne exemplifierade med 
att det i kursplanen för svenska står att eleverna ska ha läslig handstil. 
Därför menade läraren att denne inte lade alltför stor vikt vid att 
eleverna ska skriva fint. Det framgick också i resultatet att lärare D har 
granskat styrdokumenten som kommer införlivas i den svenska skolan 
i och med hösten 2011. Läraren menade bland annat att de nya styrdo-
kumenten hade ett tydligare och mer centralt innehåll än de nuvarande. 
Som exempel tog läraren att kopplingen mellan ljud och bokstav, 
lässtrategier, handstil och datorn gavs ett mer centralt innehåll som blir 
tydligare för den som ska tolka. Detta jämförde läraren med tidigare 
formulering att eleverna ska ha läslig handstil. Med detta menar jag att 
lärare D förhöll sig väl till styrdokumenten. I utsagorna var det för mig 
uppenbart att denne är väl inläst på vad som förväntades av undervis-
ningen och läraren har reflekterat mycket över det som står formulerat.  

Vad det gällde lärare A, B, C och E verkade det snarare som att de visste 
vad som stod formulerat i styrdokumenten, men läste dem inte konti-
nuerligt. De förde heller inget längre resonemang till hur de förhöll sig 
till dem. Lärare B och E menade att de hade formuleringarna i bakhu-
vudet och att de visste vilka mål som skulle uppnås och vad eleverna 
behövde för att nå dit. Tidigare under den första frågeställningen 
tolkade jag dessutom att lärare E:s förhållande till styrdokumenten 
handlade mycket om dennes erfarenhet i läs- och skrivundervisning. 
Läraren menade som sagt att denne visste vad eleverna behövde för att 
lära sig att läsa.  Lärare A menade att allt denne gjorde i den inledande 
läs- och skrivundervisningen gjordes för att ge eleverna de grund-
läggande kunskaper som de behövde för att klara sig framöver i de 
högre årskurserna. Lärare C förde inget längre resonemang till hur 
denne förhöll sig till styrdokumenten, utan menade att allt i undervis-
ningen var anpassat till dem.  

Läroplanen uttrycker att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov (Lpo94, 1998, s. 4). Samtliga lärare lyfte fram 
detta i sina resonemang. De menade att detta sker naturligt i förhållan-
de till elevens utvecklingsnivå. Lärarna talade om att eleverna hade 
olika svårighetsgrader på böckerna, samt att de skrev och läste olika 
länge. En annan lärare skickade några elever till specialläraren för att 
jobba med något specifikt. Medan en lärare menade att eleverna fick 
jobba med det som de behövde jobba mer med efter bokstavsgenom-
gången.  

Lpo94 (1998, s. 7) föreskrev även att resultat ska följas upp och utvärde-
ras, samt att nya metoder ska prövas och utvecklas i undervisningen. 
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Lärare A, C och E resonerade kring detta. Lärare A menade att detta 
gjordes varje gång denne fick en ny grupp elever. Lärare C och E 
gjorde detta när de kom i kontakt med en ny metod genom fortbild-
ning eller genom tips från andra lärare. Tilltalade sedan metoden 
testades den för att därefter utvärderas.  

Därmed anser jag att samtliga lärare har begrundat styrdokumenten 
och visade en medvetenhet till vad som står formulerat i dem. Även om 
de inte läste dem fortlöpande och kopplade sin undervisning till dem 
kontinuerligt visade lärarna att de hade ett förhållande till dem. Att 
lärarna inte satt och läste läroplanen hela tiden har jag samtidigt förstå-
else för. De visste vilka mål som skulle uppnås och många gånger 
handlade det om sunt förnuft, samt att de egna erfarenheterna avgjorde 
hur de förhöll sig till verksamheten och eleverna.  

Jag har än så länge mestadels påvisat lärarnas resonemang i förhållande 
till Lpo94 (1998). Mitt syfte med denna undersökning har varit att 
koppla lärarnas resonemang till hur de förhöll sig till styrdokumenten. 
Det vill säga inbegriper även hur deras undervisning förenas med 
kursplanen i svenska. I föregående avsnitt behandlade jag vilket för-
hållningssätt som kunde urskiljas i lärarnas undervisning och val av 
metod. Jag menade bland annat att samtliga lärare använde sig av både 
syntetiska och analytiska metoder. Lärare A, B, C och E hade till grun-
den ett syntetiskt förhållningssätt, med inslag av aktiviteter med 
analytisk karaktär. Lärare D hade istället i grunden ett analytiskt 
förhållningssätt till hur man bekantade elever med skriftspråket. I 
kursplanen står det givetvis inget om vilken metod som bör användas 
för att lära elever att läsa och skriva. Det är lärarnas uppgift att använda 
sig av de metoder som de utifrån sina kunskaper och förhållningssätt 
tror kommer ge bäst resultat i förhållande till målen. Som exempel kan 
man i kursplanen för svenska under mål att uppnå i slutet av tredje 
årskursen bland annat läsa att elever ska kunna läsa bekanta och 
elevnäratexter med flyt. Beträffande skrivning ska de bland annat 
kunna skriva läsligt för hand och skriva berättande texter med tydlig 
handling. Dessa två exempel från kursplanen är enligt mig grund-
läggande i den inledande läs- och skrivundervisningen. Jag menar att 
alla lärarna i undersökningen hade detta som mål. För att eleverna 
skulle nå upp till dessa använde lärarna de metoder och utövade de 
aktiviteter som de trodde fungerade bäst, det vill säga analytiska eller 
syntetiska metoder, fri skrivning i alla dess former, individuell läsning, 
högläsning i mindre grupper eller i helklass och så vidare. Vilka förhåll-
ningssätt och aktiviteter som lärarna hade och använde mer specifikt 
bör ha framgått vid detta skede då det varit syftet med undersökning-
en. Två andra exempel på hur lärarna förhöll sig till kursplanen i svens-
ka kan tydas under mål att sträva mot. Här kan man bland annat läsa 
att skolan ska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära 
genom att läsa litteratur, samt att eleven gärna bör läsa på egenhand 
och av eget intresse. Detta exempel kunde identifieras när samtliga 
lärare lät sina elever läsa individuellt i skolan eller som hemläxa. Att 
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eleverna även bör läsa av eget intresse kan förbindas med lärarnas 
resonemang om vikten av att skapa motivation och ett läsintresse hos 
eleverna. Detta åstadkom lärarna bland annat genom att de hade 
många böcker lätt tillgängliga, hade mycket texter på väggarna, gav 
uppmuntrande ord eller genom att de valde högläsningsböcker som de 
trodde eleverna skulle uppskatta. I kursplanen lyfts även språket fram 
på flera sätt. I mål att sträva mot kan man bland annat läsa att eleven 
bör utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och 
känslor som texter med olika syften väcker, samt att de stimuleras till 
att reflektera och värdera. Lärare D betonade gärna samtalet i sin 
läsundervisning och menade att språket hade stor betydelse för elevers 
läs- och skrivutveckling. Läraren redogjorde exempelvis för de lässam-
tal som bedrevs kring böcker som de läste tillsammans. Vid dessa 
nämnde läraren att de pratade om bokens budskap, bildernas betydelse 
och varför boken såg ut som den gjorde.  

Sammanfattande slutsatser  
Som jag nämnde i inledningen till den avslutande diskussionen kan man 
egentligen inte dra några generella slutsatser för hur lärare arbetar med 
den inledande läs och skrivundervisningen och hur de kopplar sitt 
resonemang till styrdokumenten. Detta på grund av att jag endast 
undersökt fem verksamma lärare. Studien är trots allt ett axplock av 
fem lärares undervisning i läsning och skrivning och därav anser jag 
även att undersökningen har ett vetenskapligt värde och att vissa 
slutsatser ändå kan dras. Den främsta slutsatsen är att de undersökta 
lärarnas undervisning är mycket varierande och de verkar till största 
del kombinera både analytiska och syntetiska metoder. Lärare D hade 
som sagt i grunden ett analytiskt förhållningssätt, medan de övriga 
lärarna snarare hade ett syntetiskt förhållningssätt som bas för hur man 
bekantade elever med skriftspråket i den inledande läs- och skrivun-
dervisningen. Dock hade de inslag av metoder som snarare kategorise-
ras som analytiska. Slutsatsen kan även dras att lärarna oftast gjorde 
medvetna val i förhållande till styrdokumenten. De hade begrundat 
läroplanen och visste vad som stod i denna. Samtidigt kan kursplanens 
mål identifieras på flera sätt i deras undervisning, vilket också tyder på 
ett medvetet förhållande till densamma.  

Förslag på vidare forskning 
Under höstterminen 2011 kommer nya kursplaner och läroplaner att 
införlivas i den svenska skolan. Dessa kommer vara mer konkreta än 
tidigare. Det hade därför varit intressant att genomföra en liknande 
undersökning som denna med koppling till de nya styrdokumenten. 
Kommer lärarna att göra om sin undervisning i läsning och skrivning i 
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och med de nya styrdokumenten? Vad innebär de nya styrdokumenten 
för lärares läs- och skrivundervisning? 

I min undersökning skiljde sig exempelvis lärare D och E:s undervisning 
ifrån varandra relativt markant. Den ena hade till grunden ett analytiskt 
förhållningssätt, medan den andra istället hade ett syntetiskt. När jag 
presenterade lärarna i metoden så framgick det även att lärare E tog sin 
examen år 1986, medan lärare D istället tog sin examen år 2010. Det sker 
mycket i läsforskningen under 23 år och även om det skulle vara så att 
lärare E tagit del av nyare forskningsrön och fortbildat sig under sin 
karriär betvivlar jag att denne fått en lika bra och aktualiserad bild av 
läs- och skrivundervisning som lärare D. Därmed skulle det vara 
intressant att undersöka skillnader i lärares läs- och skrivundervisning 
gentemot vilket år de tog sin examen. Är det någon skillnad i läs- och 
skrivundervisningen mellan lärare beroende på vilket år som de tog sin 
examen? Vilka är dessa skillnader? 
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BILAGA 1: Intervjuguide 
Frågeområden 
 

• Lärarens undervisning i läsning 
• Lärarens undervisning i skrivning 
• Relatering till styrdokument 

 
 
Frågor att inleda med och som frågeområdena eventuellt kan leda till: 
  
Hur arbetar du med din läs- och skrivundervisning under det första 
skolåret? 
 
Hur kopplar du dina metodval till styrdokumenten, Lpo94 och 
kursplanen i svenska? Eventuell följfråga till det; Hur arbetar du för att 
främja för en individualisering av eleverna?  
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BILAGA 2: Brev till målsmän 
Till föräldrar och målsmän 
 
Under de kommande veckorna kommer jag att besöka ert/era barns 
klass vid två tillfällen för att genomföra datainsamling till en 
vetenskaplig studie. Vid de två besöken kommer jag att studera hur 
läraren undervisar i läsning och skrivning. Det är således inte era barn 
som kommer att iakttas, utan lärarens undervisning och metodval. Det 
är dock er rättighet att informeras om att era barn är närvarande. Skulle 
ni ha något emot detta ber jag er att kontakta mig på nedanstående 
kontaktuppgifter.  
 
Mitt namn är Benny Svensson och jag studerar sista terminen vid 
lärarutbildningen på Mittuniversitet i Härnösand. Vid frågor kontaktas 
jag via telefon, 07XXXXXXXX, alternativt mail, benny.s@comhem.se  
 
Undersökningen är under vetenskaplig handledning och det färdiga 
arbetet kommer att läggas fram som en akademisk uppsats vid 
Mittuniversitetet.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Benny Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


