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Abstrakt 

 

Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att klara resten av skolgången 

och det finns olika material då det kommer till läs- och skrivinlärningen. En 

del använder sig av ett färdigt material och andra skapar materialet själva. 

Vidare finns det de som låter eleverna skapa materialet. Att skriva sig till 

läsning är en sådan metod där eleverna själva skriver texten de lär sig läsa 

med. Denna uppsats går igenom några olika material och metoder för att lära 

eleverna i årskurs ett att läsa och skriva, med fokus på deras möjligheter till 

individanpassning. Fyra olika pedagoger har intervjuats och observerats under 

ett lektionstillfälle och det läs- och skrivmaterial de använder sig av i klassen 

har undersökts. Det visade sig att av de fyra olika pedagogerna använde sig tre 

av traditionella läs- och skrivmaterial och en använde sig av en metod, utan 

något färdigt material. Individanpassningen har visat sig vara någonting som, 

i de material som har undersökts, är inbyggt i materialet i form av olika nivåer 

och i det fall där inget material användes utgör individanpassningen en viktig 

del i själva metoden.  
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 Inledning   
 

 

Att kunna läsa är en av grundförutsättningarna för att klara skolan, och 

vardagslivet ter sig nog många gånger lättare om läsningen går utan ansträng-

ning. Alla människor lär sig på olika sätt, och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshem 2011 (Lgr -11) är tydlig på den punkten att under-

visningen aldrig kan utformas lika för alla. Eleverna är individer och under-

visningen ska vara individanpassad. 

 

I skolans styrdokument, till exempel Lgr -11, läggs tonvikten på förmågan att 

läsa och skriva, eftersom läsning och skrivning är en förutsättning för att 

eleverna ska klara resten av skolgången. Ett av målen i läroplanen är att alla 

elever ska kunna använda det svenska språket i både tal och skrift, och 

”studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga” (s9).  

 

Hur ser det då ut i verkligheten, hur används läsinlärningsmaterial ute i 

verksamheten idag? Får eleverna den individanpassning de har rätt till? Är 

individanpassningen inbyggd i läs- och skrivinlärningsmaterial eller är det 

någonting som pedagogerna måste göra själva?  

 

I den här uppsatsen tittar vi på fyra olika pedagoger (samtliga intervjuade 

pedagoger är utbildade lärare i den årskurs de undervisar i) och hur de arbetar 

med läs- och skrivinlärning. Undersökningen är gjord genom intervjuer och 

observationer av pedagogerna samt granskning av de materialen pedagogerna 

använder sig av utifrån tidigare nämnda frågeställningar. 

 

Undersökningen kommer att redogöra för hur materialen är uppbyggda, hur 

pedagogerna arbetar med dem samt hur varje material individanpassas. 
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 Bakgrund  
 

I den senaste läroplanen för skolan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (vidare benämnd Lgr -11), står det:  

 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 

lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (s 10). 

 

Barnen – eller eleverna, som det skrivs om i läroplanen, är alla olika och alla 

har olika sätt att lära sig på. Varje elev ska i skolan få en undervisning som är 

anpassad till just den elevens förutsättningar och behov. Med avstamp i 

elevernas tidigare erfarenheter, språk, kunskaper och bakgrund, ska skolan 

främja kunskapsutveckling och fortsatt lärande. Elever som av olika anled-

ningar har svårt att nå målen har skolan ett särskilt ansvar för, men även de 

elever som ofta betecknas som ”starka” behöver stöd för att utveckla sin fulla 

potential (Lgr -11). Elever ska dessutom, enligt skollagen, ha tillgång till böcker 

och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. 

 

Kursplanen i svenska (Lgr -11) säger, att språk är människans främsta redskap 

för att tänka, kommunicera och lära, och att vi som människor utvecklar vår 

identitet samt uttrycker känslor och tankar genom språket. Även vår förståelse 

av hur andra känner och tänker kommer genom språket och att ha ett rikt och 

varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

 

Studier visar att pedagoger med olika kunskapssyn och sätt att undervisa 

använder läroböcker på olika sätt. Den enskilde lärarens pedagogiska grund-

syn påverkar hur de använder böckerna. Somliga använder läroboken som den 

huvudsakliga kunskapskällan medan andra kompletterar med information 

även från andra håll, till exempel tidningar och internet, enligt en av Skolver-

kets rapporter (Skolverket, 2006a). Samtidigt finns det forskning som visar att 

läromedlen styr undervisningen och att läroboken fungerar som läroplan, i alla 

fall då det gäller innehållet (Wikman, 2004). Metodiken påverkas inte av 

läroboken i lika hög grad. Wikman konstaterar dessutom att lärare i de lägre 

stadierna i grundskolan har ansetts vara mer bundna till läroboken än de som 

verkar i de högre årskurserna. 
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Lärarna upplever att de kan vara säkra på att undervisningen följer läroplanen 

så länge de följer en lärobok, enligt en annan av skolverkets rapporter (Skol-

verket, 2006b). Läroboken får en legitimerande funktion i det pedagogiska 

arbetet, och i princip överlämnar lärarna till läromedelsproducenterna att 

säkra styrdokumentens måluppfyllelse.  

 

Trots att alla är olika, både elever och lärare, finns det mål eleverna ska nå 

enligt styrdokumenten. Vägarna dit är olika, men eleverna ska lära sig läsa, 

helst under det första skolåret och helst med undervisningsmetoder som är 

individuellt anpassade till varje elev. Vägen dit kan vara lång och det finns 

olika åsikter om vilka processer som äger rum då läs – och skrivinlärningen 

sker, vilket kommer belysas nedan.  

 

 

Läsutvecklingens olika dimensioner 
 

Lundberg & Herrlin (2002) skriver om de fem grundläggande dimensionerna i 

barns läsutveckling. Nedan redogörs för dessa. Att tänka på är dock att alla 

barn är olika och alla följer inte samma utvecklingsförlopp. 

 

Fonologisk medvetenhet handlar om att förstå den alfabetiska principen, att varje 

språkljud kan skrivas med bokstavstecken. Att ha förmågan att ändra fokus 

från innehållet, vad som sägs till hur det sägs, vilka språkljud som används.  

Till exempel låter orden bil, pil och sil ganska lika, men sakerna bil, pil och sil 

liknar inte varandra.  

 

Ordavkodning innebär att kunna läsa bokstäverna och veta vilka ljud de 

symboliserar, för att sedan kunna kombinera ljuden till ord som bildar me-

ningar. I den första fasen av utvecklingen ”läser” barnet vissa ord, som till 

exempel sitt namn och skyltar/varumärken som är viktiga för barnet, som 

bilder. Det refereras till som logografisk läsning. Sedan börjar barnet ljuda och 

efter hand börjar vissa bokstavssträngar och ord lagras i hjärnans lexikon som 

ordbilder, vilka läses som en enhet, vilket snabbar upp läningen och frigör 

kognitiva resurser till arbetet med läsförståelsen. Vägen till ordavkodning går 

via läsning och det är någonting som tar lång tid, enligt Lundberg & Herrlin.  

 

Att ha flyt i läsningen gör med andra ord att barnet på ett djupare plan kan 

arbeta med innehållet i texten. Uppmärksamheten som tidigare lades på 

ordavkodningen kan nu användas till att förstå textens innebörd.  

Ehri (2005) förtydligar:  

 

 
Given that there are multiple ways to read words, consider which way makes text reading 

most efficient. If readers know words by sight and can recognize them automatically as they 

read text, then word reading operates unconsciously. In contrast, each of the other ways of 
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reading words requires conscious attention. If readers attempt to decode words, to analogize, 

or to predict words, their attention is shifted from the text to the word itself to identify it, 

and this disrupts comprehension, at least momentarily. It is clear that being able to read 

words automatically from memory is the most efficient, unobtrusive way to read words in 

text. Hence, building a sight vocabulary is essential for achieving text-reading skill (Ehri 

s170).  

 

Om ordavkodningen är automatiserad, och barnet därmed inte behöver lägga 

så mycket energi på förståelsen av vad det är hon/han läser, är det alltså 

enklare att få flyt i textläsningen. Då behöver barnet inte avbryta sig i läsning-

en för att koncentrera sig på enstaka ord. 

 

Läsförståelse kan sammanfattas med ordkunskap, och färdigheten att läsa 

mellan raderna i en text. Lundberg och Herrlin berättar att läsaren ses som 

medskapare i texten och bildar sig en egen bild om den, samt kan välja att läsa 

olika texter på olika sätt.  

 

Den sista dimensionen; läsintresse, handlar inte om någon direkt kunskap, utan 

om lust och glädje. Som pedagog kan man stötta eleven dels genom att hjälpa 

denne att hitta texter på rätt nivå, dels genom att skapa nyfikenhet och stimu-

lans genom att erbjuda texter som eleven finner intressanta (Lundberg & 

Herrlin 2002).  

 

 

Läsinlärningens olika stadier 

 

När barnet känner igen skyltar och ”läser” att det står till exempel KONSUM 

på en skylt utanför en affär, eller ”läser” McDonalds då de ser ett stort gult M, 

är det själva bilden de känner igen och kan namnet på, utan att egentligen 

kunna läsa. Det stadiet kallas för pseudoläsning (Arnqvist 1993). 

 

Nästa stadium kallas för logografisk läsning och där kan barnet känna igen vissa 

bokstäver men ännu inte ljuda ihop dem till ord. I början av läsutvecklingen 

känner barnet igen vissa ord efter hur de ser ut, men som Carsten Elbro (2004) 

skriver: det kan vara vanskligt eftersom det finns ord som är relativt lika 

varandra, som till exempel har, hon, kan och här, eller etta och åtta. Arnqvist 

(1993) är inne på samma sak då han skriver att om man lär sig läsa med hjälp 

av att kunna ordbilder, så blir man okänslig för små förändringar i orden, 

vilket gör att man har större benägenhet att gissa sig till vad som där står.   

  

Sedan kommer barnet till det fonologiska stadiet, eller det alfabetiska stadiet som 

det också kallas. Där kan barnet koppla ihop bokstäverna med deras ljud, och 

ljuda ihop dem till ord. Under det här stadiet är det viktigt att eleven får 

positiva erfarenheter av läsningen, misslyckanden kan leda till dåligt självför-

troende. (Arnqvist 1993). 
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I det ortografiska stadiet, har barnet automatiserat vissa ordbilder och känner 

snabbt igen ord, vilket innebär att koncentrationen kan användas mer till att 

fundera över textens innebörd hellre än ordavkodning (Arnqvist 1993). 

Om läraren väljer att arbeta helt enligt ordbildsmetoden så försöker denne 

undervisa eleverna till att känna igen hela ord, utan att behöva ta till den 

alfabetiska principen (Elbro 2004). Hon funderar vidare på om ord-

bildsmetoden har något som helst berättigande i läsundervisningen, ens som 

bara en del av en metod. Hon menar att det inte finns många argument för 

ordbildsmetoden om man ser det i ljuset av att eleverna ska tillägna sig 

skriftens principer. 

 

Ett sätt att stödja elever i sin utveckling är att arbeta med strukturerade 

språklekar. Ingvar Lundberg var med i arbetet med en vetenskaplig studie på 

Bornholm i Danmark, som bygger på att träna barns fonologiska medvetenhet. 

Studien visade att strukturerade språklekar stärkte barnen i både läsning och 

skrivning, jämfört med en kontrollgrupp som inte arbetat aktivt med det. 

Övningarna, som pedagogerna ska göra med barnen 15-20 minuter om dagen, 

består bland annat av rim och ramsor, att lyssna på ljud och laborera med 

sammansatta ord. Det är speciellt viktigt att hjälpa de elever som benämns som 

”svaga”, att samla erfarenhet om skriftspråket och få dem intresserade av det 

(www.bornholmsmodellen.se).  

 

 

Två olika synsätt 

 

Det finns två olika traditioner inom läspedagogiken, whole language och 

Phonics. Jörgen Frost menar i sin bok Läsundervisning, praktik och teorier (2002) 

att en pedagog, för att kunna fånga upp alla elever, måste kunna arbeta med 

de två traditionerna parallellt. Han hävdar vidare att det är viktigt att pedago-

gen har kunskap om läsning och om hur läsinlärningen går till, för att kunna 

individanpassa undervisningen till den enskilde eleven. 

 

Whole language (analytisk metod) utgår från att läsning i första hand är en 

kommunikativ process och att det är en naturlig del av den språkliga utveck-

lingen för barn att lära sig läsa. Eleverna arbetar med ”riktiga böcker”, för att 

skapa ”riktiga läsare” (Frost 2002) och går från helheten till delarna.  

 

Phonics-traditionen (ljudmetoden, syntetisk metod) i sin tur utgår från att 

barnen måste lära sig de enskilda ljuden, fonemen, först och automatisera 

avkodningen innan de kan rikta in sig på innehållet. Inom phonicstraditionen 

används texter som är anpassade till nybörjare, till exempel ABC-böcker och 

det är förmågan att avkoda orden som är avgörande betydelse för att läsut-

vecklingen ska komma igång. Phonicsanhängarna anser att läsningen inte är 
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någonting naturligt, eftersom det alfabetiska systemet är konstruerat av 

människan (Frost 2002). 

 

Oavsett hur man väljer att arbeta med läs- och skrivinlärningen måste eleven 

både kunna avkoda orden samt förstå innehållet. Frost (2002) påstår att läsning 

kan ses som en produkt mellan avkodning och förståelse och barnet måste kunna 

byta fokus mellan dessa två delar av läsningen. Utan avkodning blir det ingen 

förståelse och även om eleven kan avkoda bokstäverna så blir det ändå ingen 

läsning om denne inte förstår vad ordet blir. 

 

 

Att skriva sig till läsning 

 

I kursplanen för svenska, årskurs 1-3 (Lgr -11 s223) står ”att skriva på dator” 

med som centralt innehåll. I Skollagen står vidare att eleverna ska ha tillgång 

till lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Ett sätt att arbeta med 

hjälp av datorer istället för traditionella läromedel är den norske pedagogen 

och forskaren Arne Tragetons metod, som han skriver om i sin bok Att skriva 

sig till läsning (2005). Han berättar att det finns 30 års forskning som säger att 

det är lättare att lära sig skriva än att läsa, men ändå börjar oftast läsinlärning-

en först. Enligt honom är det dags att gå från läs- och skrivinlärning till skriv- 

och läslärande. 

 

Det finns elever i första klass som inte har tillräckligt utvecklad motorik för att 

kunna forma bokstäver för hand, men om barnen arbetar med datorn så kan 

de komma ifrån det problemet. Motoriken som behövs för att kunna skriva för 

hand tränas på annat sätt och så börjar barnen med att skriva för hand först 

sedan de redan kan läsa och skriva (på datorn). Trageton säger att elever som 

börjar med att skriva och läsa på datorn sedan har lättare att lära sig att skriva 

för hand och bokstäverna blir snyggare än för dem som lärt sig skriva med 

hjälp av papper och penna. 

 

Det är viktigt att genomföra ett bokstavstest redan i början, både med gemener 

och versaler för att se vilka bokstäver eleverna kan och inte.  De bokstäver 

eleverna inte kan, får de sedan öva på. Trageton uppmanar till att sätta upp 

alfabetet på flera ställen i klassrummet, bland annat på små lappar på alla 

arbetsbord. Alfabetet ska vara utan illustrationer eftersom barnen kan ha 

problem med att tolka vilken bokstav bilden ska representera.  

 

Startfasen i metoden börjar med vad Trageton kallar bokstavsräckor där elever-

na skriver vilka bokstäver de vill, de trycker på vilka tangenter som helst. I 

efterarbetet med de första texterna som blir, söker de bokstäver de kan, och 

markerar dem. Till exempel får alla A:n en blå markering, alla K:n en orange 

markering och alla O:n får röd markering. Eleverna ska uppmanas att uttala 

namnet på bokstaven varje gång de markerar den. 
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Eleverna ska skriva med stora bokstäver, minst 20 punkter, för att tydligare se 

skillnad mellan bokstäverna. Tanken är att barnen då ska lära sig bokstäverna 

snabbare. 

 

I nästa steg skriver eleverna en berättelse, med ”hemlig skrift” som bara 

eleverna själva kan läsa. De läser upp berättelsen för pedagogen som skriver 

ner den på läsligt språk. Sedan läser barnet och läraren texten tillsammans 

medan pedagogen pekar på orden. Vidare ritar eleverna bilder till sina texter, 

för att träna motoriken samtidigt som de får känna glädje av att producera 

egna ”böcker”, bilderna och texten hänger ihop, om texten till exempel handlar 

om vikingatiden kan barnen rita ett skepp. 

 

Att lyssna på instruktioner från läraren är ett viktigt inslag i arbetet, och att 

lyssna på och föra en dialog med sin arbetskamrat. Trageton säger att barn bäst 

lär sig i dialog med andra barn och därför förespråkar han att eleverna sitter i 

par, eller i mindre grupper.  
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 Syfte och Metod 
 

 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka fyra olika läsinlärningsma-

terial, hur de är uppbyggda och hur de används i praktiken. Även materialets 

möjligheter till individanpassning granskas. Arbetet redogör vidare för vad 

läroplanen och svenskämnets kursplan säger om läs- och skrivinlärning, 

eftersom läsinlärningen är en stor del av undervisningen i de första års-

kurserna samt kopplar detta till de studerade materialen. 

 

 

Undersökning 

 

För att undersöka materialen och hur de används i praktiken valde jag att göra 

studier av fyra pedagoger som arbetar med läs- och skrivinlärning i första 

klass. 

 

Metoderna jag använde var dels att intervjua fyra lärare om det läs- och 

skrivinlärningsmaterial de använder och dels att i samband med intervjuerna 

även göra en observation under en lektion då barnen använder det aktuella 

materialet. Jag har även granskat de aktuella materialen och undersökt hur 

materialen är uppbyggda, genom att bland annat läsa i lärarhandledningen i 

de fall där sådan fanns samt läsa igenom det material eleverna och lärarna 

använde sig av. 

 

Valet att använda flera olika metoder grundades på att möjligheten att få fram 

så relevant data som möjligt ökade (Denscombe 2000). Det ger ett större samt 

mer adekvat underlag för undersökningen.  
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Intervjuer 

 

Till intervjuerna hade jag med mig några intervjufrågor (se bilaga 1), uppdela-

de i tre olika frågeområden, samt penna, papper och bandspelare. Informan-

terna informerades om vad arbetet handlade om samt upplystes om att det, i 

enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, var frivilligt, 

anonymt samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sin inblandning i 

undersökningen. Informanterna fick även ge sitt muntliga godkännande till att 

samtalet spelades in. För att ta reda på hur en intervju genomförs på bästa sätt 

och vad man bör tänka på i en intervjusituation läste jag Kylén (2004) och 

särskilt avsnittet om intervjuer och intervjumetoder.  

 

Jag valde att göra så kallade öppna intervjuer, som Kylén (2004) kallar dem, 

vilket innebar att jag använde mig av en intervjuguide med underrubriker. För 

att intervjun skulle flyta på så naturligt som möjligt ställdes inte frågorna i den 

ordning som de står utan prickades av allt eftersom de blivit besvarade. 

 

För att underlätta intervjuanalyserna användes bandspelare, för att jag skulle 

kunna gå tillbaka och lyssna efter vad som verkligen sades. Det minskar risken 

för att i efterhand omtolka det som sagts (Ekholm & Fransson 2002). Jag tog 

samtidigt korta noteringar av sådant jag ville återkomma till senare under 

samtalet. Större delen av intervjuerna spelades in, men det hände vid ett par 

tillfällen att jag stängde av bandspelaren för att pedagogen reste sig och gick 

runt i rummet och visade och pratade. Intervjuerna tog mellan 1-1,5 timme. 

Efter det att bandspelaren stängts av och samtalet var på en mer informell nivå 

ställde jag i några fall följdfrågor för att se att jag förstått informanten rätt. För 

att utröna om frågorna var relevanta diskuterade jag dem med en av de 

pedagoger som senare även deltog i själva undersökningen.  

 

Möjliga nackdelar med intervjun som metod att samla in data, kan vara att den 

data som framkommer baseras på vad informanterna säger, snarare än vad de 

gör, och som Denscombe (2000) säger: 

 
Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens. Vad människor säger att de 

gör, vad de säger att det föredrar och vad de säger att de tänker, kan inte med automatik 

förmodas återspegla sanningen. I synnerhet kan de intervjuades uttalanden vara påverkade 

av forskarens identitet. ( s163) 

 

Därtill kommer att bandspelaren kan verka hämmande på vissa personer. Den 

effekten tycks enligt Denscombe (2000) avta ganska snabbt, men det är inte 

alltid att det sker.  

 

 



  

 

14 

 

 

Observationer 

 

Observationerna genomfördes som så att jag satt på sidan om som utomståen-

de observatör (Kylén 2004), för att inte störa aktiviteterna i klassrummet. Jag 

antecknade vad pedagogen gjorde och sade, samt försökte bedöma vad som 

var relevant att anteckna och inte (tillrättavisningar etcetera noterades till 

exempel inte). Observationer kan dock skapa en osäkerhet hos de observerade 

vilket kan medföra ändrat beteende, så det kan vara svårt att veta om man 

verkligen observerar det man vill (ibid). 

 

 

Undersökning av materialet 

 

Vid undersökning av arbetsmaterialet, fick jag i samtliga fall möjlighet att sitta 

ostört och undersöka det fullständiga materialet med lärarhandledning och de 

arbetsböcker som fanns. I det fall där varken lärarhandledning eller arbets-

böcker fanns så läste jag den bok som arbetssättet byggde på. Jag förde 

anteckningar under tiden jag läste igenom böckerna, granskade hur de var 

uppbyggda och vad lärarhandledningen innehöll.  

 

 

Urval 

 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011) som hade den fördelen att 

antalet resor minimerades och kontakten med informanterna flöt på smidigt. 

Olika faktorer (såsom jobb och barn) gjorde att tiden inte fanns till att göra 

observationer utanför min hemkommun så samtliga skolor i undersökningen 

ligger inom kommungränsen. Pedagogerna i undersökningen tog jag personlig 

kontakt med. Jag tog mig till skolorna och pratade med dem på plats för att 

minimera bortfallet. En pedagog valdes bort på grund av att det var hennes 

första år som klasslärare och jag misstänkte att detta gjorde att pedagogen 

hade lite erfarenhet i ämnet.  

 

Första pedagogen jag tog kontakt med, visste jag var klasslärare i en etta. Hon 

arbetar med materialet Bågen. Jag fick träffa henne på hennes arbetsplats och 

studera materialet, och hon berättade för mig hur de arbetade med det. Under 

den tiden förde jag anteckningar och så fick jag delar ur lärarhandledningen 

kopierad så att jag kunde studera den lite närmare efteråt. Vid ett senare 

tillfälle intervjuade jag henne angående hennes arbete med materialet, och 

tanken var att även en observation skulle äga rum vid tillfället men den fick vi 

skjuta på. När observationen skedde var det i halvklass. Hon hade innan det 

informerat elevernas vårdnadshavare och jag hade personligen ringt rektorn 

och fått klartecken därifrån.  
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Pedagog nummer två fick jag kontakt med via mitt arbete och vi bokade en 

dag som skulle räcka både till observation, undersökning av arbetsmaterialet 

Kom och läs, samt påföljande intervju. Där fick observationen av rent tidsprak-

tiska orsaker göras först, och intervjun senare under dagen. Även där hade jag 

möjlighet att observera i halvklass. Tiden mellan observationen och intervjun 

användes till att gå igenom lärarhandledning och övrig material som skolan 

hade i samma serie. Jag fick även kopiera en del av materialet för att ta hem 

och studera lite närmare i lugn och ro. Vid ett senare tillfälle återkom jag för att 

granska materialet ytterligare. I samband med den undersökningen fick jag 

tillfälle att även studera Ving-böckerna, som två av pedagogerna använder 

som extramaterial i klasserna. Jag väljer att även berätta lite kortfattat om dem.  

 

Den tredje skolan valdes på grund av att jag kände till att pedagogerna i första 

klass arbetade med att skriva sig till läsning, som jag var nyfiken på. Där fick jag 

vara med på ett dubbelpass där jag hann med att observera hur pedagogen 

arbetade med metoden och vad hon hade för material till. Intervjun gjordes i 

direkt anslutning till observationstillfället.  

 

Den fjärde skolan, och därmed även pedagogen, valdes helt och hållet utifrån 

att den låg nära. Där arbetade de med två material, Kiwi och Trulle. Intervjun 

gjordes först och så fick jag låna hem några böcker för att studera dem i några 

dagar innan observationen. Denna skedde i en liten grupp, helt enkelt för att 

det är så de arbetar med materialet.  

 

Det har funnits möjlighet att återkomma med ytterligare funderingar till 

samtliga pedagoger, vilket har utnyttjats i tre av fallen, för att förtydliga och 

räta ut vissa frågetecken som funnits.  
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 Resultat  
 

Här beskriver jag de fyra materialen, hur de är uppbyggda och hur de används 

i praktiken. Även materialets möjligheter till individanpassning granskas. I 

diskussionen kommenteras läroplanen och vad svenskämnets kursplan säger 

om läs- och skrivinlärning kopplat till de studerade materialen. Först ut är 

materialet Bågen och sedan följer i tur och ordning Kom och läs, Att skriva sig till 

läsning (som är en metod mer än ett material), Kiwi och Trulle. Jag berättar även 

kort om materialen Stjärnsvenska och Ving, eftersom de används av pedagoger-

na i undervisningen.  

 

 

Material 1: Bågen 

 

Det första materialet jag undersökte heter Bågen, och är ett relativt nygjort 

material som ges ut av förlaget Alfamax. De som utvecklat materialet, Iréne 

Hedlund och Caroline Rodhe-Wallström, är själva pedagoger och arbetade 

fram ett material som de själva ville arbeta med. Resultatet blev ett material 

som består av ett flertal böcker, spel och olika övningar. Förlaget håller 

metodikkurser för de pedagoger som vill använda sig av Bågen, en kurs på en 

dag där praktik och teori varvas för att deltagarna ska få lära sig att använda 

materialet på ett optimalt sätt.  

 

Alla pedagoger som arbetar med Bågenmaterialet på den skolan jag var på 

hade gått ovan nämnda kurs i samband med att materialet köptes in.  

Bågen bygger på Bornholmsmodellen och tar vid där den slutar. Eleverna som 

kommer från förskoleklassen på samma skola har redan innan de börjar i ettan 

kommit i kontakt med Bornholmsmodellen i form av materialet Trulle som 

består av strukturerade språklekar.  

 

Min informant har under sina 13 år som pedagog hunnit ha tre ettor, och har 

arbetat med tre olika material. Dels Trulle, som hon upplevde som roligt, men 

med nackdelen att övningsmaterialet måste tillverkas. Med Bågen finns allt 

övningsmaterial redan färdigt och inget måste tillverkas. Hon har även arbetat 

med Skriva sig till läsning, som hon tyckte saknade struktur. Bågen är väldigt 

strukturerad och har en tydlig och lättfattlig lärarhandledning. Det har använts 

på skolan sedan höstterminen 2011, det är alltså första ettan som använder 

Bågen. Sedan tidigare finns det för årskurs 2-5 ett material som heter Pilen, som 

är ett fortsättningsmaterial till Bågen.  
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Motivation och lust är ord som nämns i lärarhandledningen och tanken är att 

ett relativt fritt arbetssätt ska ge eleverna självförtroende och verktyg för egen 

planering och det är enkelt att individanpassa. Vidare finns ett diagnostice-

ringsverktyg som används för att se var eleverna befinner sig innan läraren 

startar upp arbetet med Bågen. Det kan läraren även använda under terminens 

gång för att se framstegen och om det är någonting som man behöver arbeta 

extra med.  

 

Eleverna får ett protokoll till varje bokstav där de själva kryssar i vilka övning-

ar och vilken svårighetsgrad de arbetar med. Det finns tre svårighetsgrader i 

Bågen. Första nivån är till för alla elever och innehåller nya begrepp och 

arbetssätt. Andra nivån är mer av grundkursen och är till för de elever som 

behöver träna lite extra. Tredje nivån vänder sig till de elever som redan kan 

betecknas som läsare och innehåller utmaningar till dessa. 

 

De olika övningarna består av: 

Laborativa övningar, där eleven får laborera med språket på olika sätt, till 

exempel med pussel, memory, bildspel och lotto. Övningarna utförs enskilt, i 

par eller gruppvis. Det finns ungefär 90 olika övningar. Syftet med dessa 

övningar är att det ska vara lustfyllt samtidigt som det stärker den språkliga 

medvetenheten. Eleverna får utveckla sin muntliga uttrycksförmåga, samt 

samarbetsförmåga. 

 

Arbetsblad, som det finns ett 100-tal av, fördelat på sju pärmar. Arbetsbladen 

hjälper till att träna ordbildning, meningsbyggnad, ljudanalys och annat.  

 

Bågenboken är sju elevhäften där eleven bland annat arbetar med bokstavsfor-

mer och att bilda ord. Det finns övningar till varje bokstav och eleverna får 

associera och bilda ord. I slutet av varje bok finns det kontrollövningar för att 

se vad eleven kan.  

 

En serie miniböcker finns det också, som är till för att eleverna ska kunna känna 

glädjen över att redan tidigt kunna läsa en hel bok själv. Redan när eleven har 

lärt sig åtta bokstäver finns det tre böcker att välja på. Böckerna har bilder som 

ska väcka lusten att läsa mer och är kombinerade med ett enkelt ordförråd. 

 

De bokstavslådor med gemener och versaler som finns används till exempel vid 

ljudning och bildande av ord. 

 

Eleverna arbetar med en bokstav i taget, som presenteras i en speciell ordning 

för att det ska bli så enkelt som möjligt för eleverna. Bokstäver som utseende-

mässigt eller ljudmässigt är snarlika, presenteras inte samtidigt, och ”hållkon-

sonanter” som till exempel l, m, s och f introduceras före ”stötkonsonanter”, 

som b, g och k. Hållkonsonanterna är de vars ljud är enkla att hålla ut på 

(mmmm, ssss), stötkonsonanterna kan man inte hålla ut på. 
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Bågen delas in i sju delar och i varje del presenteras fyra bokstäver, inom varje 

del ska bokstävernas ljud vara så olika som möjligt. Ljud som kan förväxlas 

med varandra, som till exempel v och f eller u och y, presenteras i olika delar. 

Likaså säras det på former som kan lätt förväxlas med varandra, så som a och 

å, b och d. 

Del ett består av O, A, L och V 

Del två av U, I, M och R 

Del tre av E, Ö, S och N 

Del fyra av Ä, F, H och T 

Del fem av Å, J, B och G 

Del sex av Y, P, K och D 

Del sju av C, Z, X och Q   

Förutom bokstäver så presenteras även några enkla ordbilder för att eleverna 

tidigt ska lära sig att läsa dessa ord automatiserat.  

 

Under observationen som gjordes gick pedagogen igenom bokstaven Ä. 

Eleverna skulle göra arbetsblad som hörde till Ä, och hann de bli klara med det 

så fick de arbeta med laborativa övningar. Det första arbetsbladet gjorde de 

delvis tillsammans. Pedagogen lät eleverna läsa på papperet vad de skulle 

göra och så skrev hon på tavlan och förklarade närmare hur det var tänkt att 

eleverna skulle arbeta med det. Sedan fick eleverna börja jobba själva.  

 

Allt eftersom eleverna blev klara så tittade de på sitt protokoll för att se vad de 

skulle göra härnäst. En del elever gjorde det självmant och andra behövde bli 

påminda om att göra det. De flesta eleverna valde att spela spel då de var klara 

med arbetsbladet. Fanns det en ensam elev som ville spela hjälpte pedagogen 

till att hitta en spelkamrat. Några fixade det själva. Elever som behövde hjälp 

fick oftast ledande frågor av pedagogen. Hon bad dem till exempel att läsa vad 

det stod på papperet vad de skulle göra och oftast så kunde de klura ut det 

själva utan någon egentlig hjälp från henne. De insåg att de kunde själva.  

 

Typsnittet Skolstil, som används i materialet, är valt för att det ska vara så likt 

handskrift som möjligt, och går att ladda ner till datorn från www.skolstil.se 

om pedagogen vill använda sig av samma typsnitt i sina egna texter till 

eleverna. 

 

Kompletterande material som användes: Eleverna hade varje vecka läsläxa, i 

början används böcker från serien ”Ving”, sedan får de välja fritt bland 

skönlitteraturen som finns i biblioteket som de har tillgång till på skolan.  

 

 

 

 

 

http://www.skolstil.se/
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Material 2: Kom och läs 
 

Det andra materialet som undersöktes heter Kom och läs och bygger även det, 

berättade min informant, på Bornholmsmodellen. Förlaget är Natur & Kultur. 

Pedagogen jag pratade med hade valt det själv och materialet var nyinköpt till 

den klassen. Det var i första hand för att läraren hade arbetat med det tidigare 

och tyckte att det fungerade bra och andra pedagoger på skolan hade också 

valt att köpa in samma material till sina respektive årskurser. Böckerna hette 

Zebran (för förskoleklass), Mer om Moa och Mille (åk 2) och Djurspanarna (åk 3). 

Kom och läs har utvecklats ur det tidigare materialet Läs med oss, från samma 

förlag.  

 

Läseboken som hör till Kom och läs heter Förstagluttarna, och handlar om Moa 

och Mille. Moa och Mille är kusiner, och de börjar i ettan tillsammans. Man får 

följa dem genom hela första läsåret, både på skolan, under fritidstiden och 

hemma. Olika saker tas upp, tillexempel en matsituation där Mille inte tycker 

om maten som serveras och går till kön för vegetarisk mat. Där står även några 

andra barn, bland annat en muslim och en jude, och i lärarhandledningen får 

man tipset om att prata om varför en del väljer att äta som de gör, om vegeta-

rianer och olika matvanor och tabun i olika religioner. 

 

En annan gång kommer Moa och Milles fröken på att Mille har räknat alla 

hennes mattetal och att Moa inte alls är så duktig på matte som fröken trodde. 

Då får Moa gå till specialpedagogen och i handledningen står att man kan 

passa på att prata om att hjälpa barn med svårigheter.  

 

Förstagluttarna har fått en del kritik på grund av att textens innehåll. Fröken 

kommenteras till exempel som ”snäll och söt” och har ”så snygga kläder”, och 

Antons storasystrar som bara förstår sig på ”kläder, smink och kärlek” när han 

själv helst håller på med ” killgrejer som Lego, vapen och skjutspel på data”. 

På ett ställe i boken är de på en utflykt utanför staden, då står några tjejer och 

gullar med djuren medan killarna står i kö för att åka linbana eller gunga i 

lianerna.  

 

Vid intervjun kommer kritiken mot materialet upp och min informant är väl 

medveten om vad som anses negativt med bokens innehåll. Hon väljer dock 

att se det som en styrka, att barnen får en text att utgå ifrån vid diskussioner av 

olika slag. Det finns mycket tips i lärarhandledningen och väljer man att 

synliggöra bokens innehåll mer än att bara läsa den som en berättelse så kan 

man få många givande diskussioner som berikar eleverna enligt henne.  
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Materialet 

 

Läseboken finns i tre olika nivåer i stigande svårighetsgrad, A B och C, där A 

är till för nybörjare och C är till för de elever som redan kan läsa lite då de 

börjar ettan. A-boken har stora bilder, ofta med pratbubblor i, och texten under 

bilderna är i början en till två rader. I B-boken är pratbubblorna borta och 

bilderna är en aning mindre, till förmån för mer text. C-boken har bara små 

bilder och textmassan fyller upp nästan hela sidan. C-boken finns även inläst 

på CD. Det är författaren Moni Nilsson-Brännström som skrivit böckerna om 

Moa och Mille, och hon är känd bland annat för sina böcker om Tsatsiki. 

 

Arbetsboken till materialet heter Tuttifrutti och innehåller bokstavsgenom-

gångar, ljudanalys och läs- och skrivövningar. Den är skriven av professor 

Ingvar Lundberg och lärarna Birgitta Annell och Gunilla Håkanson. Bokstä-

verna presenteras inte i bokstavsordning utan i en ordning som enligt lärar-

handledningen är baserad på vetenskaplig grund, precis som hela materialet 

sägs vara. Bokstäverna kommer i följande ordning: 

O M S A L E I R T V Å N D K Ö P U H Ä B Y J F G C X Z Q W  och det är för 

att ”vokaler och konsonanter som man kan dra ut på blir lättare att hantera,      

till exempel r, l, s, m, n, v” medan sådana fonem som bildas av snabba, 

explosiva ljud som till exempel b, p, d, t och k är svårare att komma åt.  

 

Lärarhandledningen inleds med ett teoretiskt kapitel som är skrivet av Ingvar 

Lundberg, och han skriver bland annat om vikten av ett genomtänkt läromedel 

och engagerade lärare och en hel del om svårigheter i samband med läs- och 

skrivinlärningen.  

 

Lärarhandledningen föreslår en arbetsgång som följer: 

Presentation: Bokstaven presenteras under lekfulla former. Till exempel genom 

att läsa verser (Hellsings A B C föreslås), gissa gåtor, slå in paket med saker 

som börjar på bokstaven, och låta barnen gissa vilken det är. 

Ljudanalys: Ljudanalysen beskrivs som det viktigaste momentet. Det är skillnad 

på hur bokstaven låter och vad den heter. Hur känns det i munnen då man 

formar ljudet? Var i ordet finns ljudet, i början, inuti ordet eller i slutet? 

Sedan är det dags att träna på bokstavsformen, hur bokstaven ser ut, följt av 

skrivträning och därefter finskrivning i arbetsboken. 

 

Min informant berättade att hon började med att läsa kapitlet i läseboken, och 

de tittade tillsammans på bilderna som hör till. Hon har en dokumentkamera 

som hon använder för att kunna visa bilderna i stort format, så att alla elever 

får se samma bild även om de har olika böcker. Läraren och eleverna talade om 

bilden och om vad texten handlade om, för att därefter gå igenom ljudet och 

formen på bokstaven. Läraren använde dokumentkameran även till texten, för 

att kunna följa peka på de ord hon läste så att alla kunde följa med.  
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Lärarhandledningen tar även upp nyttan av ordbilder, till exempel av högfre-

kventa ord som jag, och, en, ett, hej och kan. Tanken är att eleven snabbt ska 

kunna börja arbeta med meningsfull och sammanhängande text, men att det 

ändå ska vara enkelt för eleven. Det finns ett kopieringsunderlag för de 

ordbilder som presenteras i materialet 

 

Alla delarna som finns till materialet var inte inköpta. Bland annat valde de att 

inte köpa in ett storbildsblock med några av bilderna ur arbetsboken. Inte 

heller läxboken som hör till läseboken fanns. Istället gjorde pedagogen egna 

frågor till texten. Extramaterialet till starkare elever, Extra gott till Tuttifrutti 

valdes också bort. Att lärarna valde bort vissa delar berodde dels på ekono-

miska skäl, men även för att det redan fanns snarlika material på skolan.  

 

Under den lektion då jag var där och observerade hur materialet användes 

gick pedagogen igenom bokstaven U. En interaktiv skrivtavla användes och 

eleverna fick lyssna på U och se hur U ser ut. Några elever fick gå fram till 

tavlan och bilda ord. Sedan fick några andra rimma med U, genom att se vilka 

ord som rimmade (upp, kupp, tupp och ur, tur, skur, till exempel). 

 

När eleverna använde skrivtavlan kunde de själva rätta det de har gjort direkt 

framme vid tavlan och om de behövde hjälp kunde de själva ”trycka” på ordet 

för att höra det uppläst om de ville. Pedagogen påminde eleverna om att läsa 

är någonting man kan först då man förstår vad det är man läser, eftersom det 

inte räcker att bara kunna säga vad det är för ord som står där.  

 

Programmet som fanns till den interaktiva skrivtavlan hörde till arbetsboken 

Tutti frutti. Pedagogen tyckte att skrivtavlan var bra för att eleverna kunde 

forma bokstäver och ”vara med” med hela kroppen och skrivtavlan användes 

så ofta möjligheten fanns. Dock var den inte i klassens hemklassrum, och 

klassen fick dela den med hela skolan (från förskoleklass och upp till årskurs 

fem).  

 

Pedagogen berättade att hon läste ur C-boken för eleverna dagen innan, så att 

de skulle veta vad kapitlet handlade om. De tittade även på bilderna för 

textförsåelsens skull. Bilderna visar vad som händer i texten på sidan. I texten 

finns det även bildstöd vid en del ord, en liten bild som sitter intill ordet som 

den symboliserar, för att ytterligare hjälpa eleverna i deras läsning. Kapitlet 

som hör till bokstaven U heter Usel och dum. I övrigt är det väldigt lite som 

kopplar ihop läseboken med övningsboken. Enligt läraren var tanken att 

eleverna skulle känna att de kunde, att det var roligt. Läraren tyckte att det var 

viktigt för annars kanske eleverna inte kände sig motiverade till att lära sig att 

läsa.  

 

Vid intervjun berättade min informant att hon inte trodde att det var så viktigt 

att följa lärarhandledningen om det var så att man som pedagog var bekväm 



  

 

22 

 

 

med materialet och hade arbetat med det tidigare, men om det var ett nytt 

material för pedagogen så var det nog viktigt för att förstå tanken bakom. Själv 

följde hon inte handledningen så noga och lade ibland till egna övningar 

istället för de övningar som fanns i materialet.  

 

Individanpassningen av Förstagluttarna var lätt, ansåg min informant. 

Förutom de tre olika nivåerna på materialet (A, B och C) så kunde en elev som 

inte hade kommit så långt med läsinlärningen kanske bara få en halv sida att 

läsa i läseboken, medan en starkare elev läste hela kapitlet. En elev som hade 

problem med läsningen läste istället böcker från materialet Ving för att läs-

ningen inte skulle bli alltför betungande. Återigen sade min informant att det 

var viktigt att det skulle vara roligt att läsa. Är läsningen för svår blir det inte 

det. Läraren menade också att det kan vara givande för självförtroendet att få 

känna att man kan läsa ut en hel bok.  

Arbetsboken individanpassades inte på samma sätt eftersom den handlar om 

bokstavsljud och hitta bokstaven. Däremot måste man anpassa åt andra hållet 

då det gäller arbetsboken, så att de elever som är duktiga får extramaterial. 

Som kompletterande material använde även min andra informant bokserien 

Ving, både till elever som behövde extra träning och till dem som behövde 

utmaningar. De arbetade även lite med Skriva sig till läsning, något hon 

upplevde som intressant men skulle vilja ha mer kunskap om.  

 

Läraren hade ett stort eget intresse för läsning och litteratur och ansåg att det 

är viktigt att förmedla det intresset till eleverna. Elevernas intresse och motiva-

tion är viktigast när de ska lära sig att läsa, och tycker någon att det inte är 

roligt så försöker läraren hitta andra texter och lösningar till den eleven.  
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Att skriva sig till läsning (metod) 

 

Min tredje informant arbetade enligt metoden att skriva sig till läsning, som 

fortsättningsvis förkortas ASL. Den metoden går ut på att eleverna inte tränar 

att skriva traditionsenligt med penna och papper, utan använder läsplattor 

som främsta redskap.  

 

När barnen använder läsplattorna ljudar de samtidigt som de skriver och det 

tränar läsningen samtidigt som barnen slipper besväret med att forma bokstä-

verna för hand. Många i första klass har inte utvecklat den motorik som krävs 

för att kunna skriva bokstäver så att det blir snyggt. För att träna upp den 

motoriken arbetar eleverna med andra saker, som till exempel att måla, klippa 

och klistra, bygga med Lego, eller fingervirkning. 

 

När eleverna får börja skriva direkt utan att behöva träna på att forma bokstä-

verna kan de komma igång med berättandet på en gång. Om barnen vill får de 

självklart skriva med penna också och det gör de emellanåt. 

 

Under observationen skulle barnen skriva om skogen, antingen en saga eller 

skogsord, beroende på nivå och/eller inspiration. Klassen hjälptes åt att 

komma på olika ord som hörde till skogen (till exempel troll, älg, rådjur, 

lingon, träd, ekorre, svamp) och pedagogen skrev upp dem på tavlan. Läraren 

och eleverna talade lite om vad de olika orden heter i flertal och om det är en 

eller ett-ord. Eleverna fick här samtidigt träna sig på att lyssna till muntliga 

instruktioner. Det står ju ingenstans vad de ska göra utan det berättar pedago-

gen bara muntligt. Enligt pedagogen brukar det synas ganska tydligt i elever-

nas texter om de har förstått instruktionen eller inte. Har barnen inte det så 

pratar pedagogen med just de eleverna och påminner om att lyssna efter 

ordentligt och att ställa frågor om det är någonting av det hon sagt som de inte 

förstått eller var osäkra på. Läsplattorna delades ut och barnen satte sig två och 

två och började skriva. De spred ut sig i klassrummet och i intilliggande rum. 

Paren de satt i hade pedagogen bestämt, oftast efter nivå på barnen. En del par 

hade andra kriterier än att de skulle vara på samma nivå. En som är bra på att 

skriva men inte kommer på vad den ska skriva, kanske sitter tillsammans med 

någon som har mycket fantasi, men som inte är lika bra på skrivandet. 

 

Pedagogen gick runt och hjälpte eleverna med stavning, inspiration och hjälpte 

dem att reda ut mindre tvister. Ville ena eleven i ett par skriva saga och den 

andra ville skriva ord, så gick det bra. Då kunde de skriva sagan först och fylla 

på med ord sedan. Ett annat alternativ var att de skrev varannan mening, eller 

att den ena bestämde handlingen och den andra skrev, och så bytte de efter en 

stund. På detta sätt kunde de dels stötta varandra och dels träna samarbete. 

Under intervjun berättade min informant att hon ville att alla skulle känna sig 

inspirerade, vad de än gjorde så skulle det finnas inspiration och glädje. 
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Samarbetet mellan dem var jätteviktigt, att de fick skratta och ha roligt medan 

de arbetade. 

 

När eleverna var klara med sina texter gick de fram och rättade direkt med 

pedagogen, som rättade individuellt efter vad hon visste att barnen kunde. För 

en del kunde det räcka att de hade mellanrum mellan orden, andra rättade hon 

även mindre stavfel för. Hon berättade senare under intervjun att det var vid 

rättningen som lärandet skedde, om eleverna inte fick respons på det de gjort 

så utvecklades de inte. När det var rättat skrevs texten ut, eleverna i paren fick 

varsin kopia, och så fick de rita en bild till texten. Sedan hängdes den upp på 

väggen, där tre vajrar satt uppspända just för detta ändamål. En del hade 

skrivit endast några rader, andra hade skrivit flera sidor fulla med text. På 

elevernas bänkar satt lappar med påminnelser om vad de skulle tänka på, 

utifrån deras individuella utvecklingssamtal. En del skulle tänka på att sätta ut 

stor bokstav i början på meningar, en del skulle komma ihåg att skriva både 

början, mitten och slut på berättelserna. Andra skulle träna på att skriva hela 

meningar. Alla skulle läsa igenom texten som de hade skrivit innan de gick 

fram med den, och min informant berättade att sedan de börjat med det 

märktes det jättestor skillnad på hur mycket hon behövde rätta. 

 

 

I början av arbetet med metoden 

 

Min informant hade haft den här klassen redan från det att de gick i förskole-

klass, och redan då började de arbetet med att läsa och skriva. Då hade de ett 

bokstavschema, ett sorts diagnostiseringsverktyg där de kollade av vilka 

bokstäver barnen kunde, både av gemener och versaler. Eleven skulle kunna 

både bokstavsljudet och dess namn för att få ett kryss över den bokstaven, och 

de arbetar med det tills alla bokstäverna är överkryssade. En del kunde alla 

bokstäver redan i förskoleklassen, medan andra kanske bara kunde en stor 

bokstav och ingen liten. För att träna bokstäverna brukade de se på ”Fem 

myror är fler än fyra elefanter” och sedan ritade de saker med den aktuella 

bokstaven.  

 

Redan i förskoleklassen började de skriva och leka lite med datorerna, de hade 

en talsyntes som gjorde att eleverna fick direktrespons på det de skrivit. 

Talsyntesen arbetade de även med i början av ettan, eftersom läraren inte alltid 

hade tid att finnas till för alla elever samtidigt.  

 

Min informant var med och bestämde att alla (i skolan) ska arbeta med ASL. I 

praktiken blir det mest från förskolan upp till årskurs två, men även de äldre 

eleverna arbetar mycket vid datorerna. Hon upplevde att texterna hade blivit 

mycket mer innehållsrika sedan de började med metoden 2010 och hon trodde 

att det kunde bero på att eleverna inte behövde lägga lika mycket energi på att 

forma själva texten.  
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Min informant berättade, att i början av ettan då de skulle komma igång med 

metoden, började de med så kallad spökskrivning där eleverna fick låtsasskri-

va på läsplattan och sedan berätta för läraren vad där stod. Så skrev läraren ut 

det i samband med elevernas text, till exempel under deras text om det finns 

utrymme där, eller på ett eget separat papper. Sedan gick de igenom den 

texten som eleverna hade skrivit, letade efter bokstäver som de kände igen, 

ringade in och markerade sådant som de kunde. En del elever kunde nästan 

inga bokstäver alls då de började, men de flesta brukar kunna ”sin” bokstav, 

den som deras namn börjar på. Då får man börja där med dem, berättar min 

informant. Man tar en bokstav i taget, och individanpassningen kommer 

automatiskt eftersom alla redan från början är på olika nivåer, har olika 

intressen och olika motivation. De arbetade, och gör fortfarande, med olika 

språklekar, rimmar och läser ramsor på ett lekfullt sätt, för att eleverna ska 

tycka att det är roligt.  

 

Nu kan alla i klassen alla bokstäver, och alla läser, enligt min informant. En del 

ljudar fortfarande och många läser flytande. Läsläxa har de varje vecka, då 

läser eleverna i böcker som de valt själva, antingen hemifrån eller från kom-

munens bokbuss, det finns även ett litet bibliotek i skolans lokaler. Läsläxan 

redovisas då boken är färdigläst, då får eleven skriva och berätta vad boken 

handlade om.  

 

Traditionell bokstavsformning har de inte förrän i tvåan, och då kan många 

redan bokstäverna jättebra enligt min informant. Hon trodde att det berodde 

på att eleverna då har sett dem så många gånger. De behövde då inte lägga ner 

så mycket tid på att sitta och forma varje bokstav så många gånger.  

 

Varje elev hade en egen mapp i datorn, där alla texter som eleven skrivit lades 

in. Där kunde pedagogen se varje elevs utveckling. 

 

Pedagogen berättade att visst fanns det pojkar som nästan bara ville skriva om 

sådant som man ofta förknippar med pojkar (till exempel fotboll, bilar och 

krigslek) men att det även fanns flickor som skriver om sådant ibland. Likaså 

fanns det åt andra hållet pojkar som skriver om ”mjukare” saker. Det är mer 

skillnad mellan individerna än mellan könen, men hon brukade i regel försöka 

hitta neutrala ämnen att skriva om, som till exempel vid observationstillfället, 

då de skrev om ”skogen”. Tidigare texter som hängde i klassrummet handlade 

om jämförelser, en björn är större än en katt, en mus piper men en hund 

skäller, till exempel. De hade flera gånger arbetat med temat ”årstider” och ett 

annat tema de hade jobbat mycket med var ”sagor”. Ibland gick de på teater 

och då fick de inspiration därifrån till sitt skrivande.  
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Material 3 och 4: Kiwi och Trulle 
 

Min fjärde informant använde sig av två rätt olika material. Dels Trulle, som de 

började med redan i förskoleklassen och därför hade valt att fortsätta med i 

första klass och dels Kiwi, som var nyinköpt och nytt för läsåret. Klassen hon 

hade nu var hennes första etta, fast hon hade arbetat i skolan i nio år. Hon är 1 

till 7-lärare och hade tidigare arbetat med lite äldre barn. 

 

 

Kiwi 

 

Kiwi-materialet bestod av 120 småböcker varav 25 av dem fanns i storboksfor-

mat. Böckerna var uppdelade i tre nivåer; klara, färdiga och gå. Varje nivå 

bestod av 40 småböcker. Till de första två nivåerna fanns tio storböcker 

vardera, och till den sista nivån fanns fem storböcker. De tre nivåerna var i sin 

tur uppdelade i fyra svårighetsgrader. Till varje nivå fanns en lärarhandled-

ning med bland annat översikt över böckerna, lektionsplanering och arbets-

blad till varje bok.  

 

Böckerna bestod av både sagoböcker, faktaböcker, poesi och pjäser, i olika 

teman. Exempel på teman som fanns var ”familj och vänner”, ”humor”, ”djur”, 

”skola och samhälle”, ”naturkunskap” och ”utomhus”. De innehöll stora 

bilder i alla tre nivåerna, bilderna skulle vara ett stöd åt texten och bestod i en 

del böcker av tecknade bilder och i andra av fotografier. En del av titlarna var 

inläsa på en skiva som eleverna kunde lyssna på själva om de ville.  

 

Till materialet fanns även askar med övningar. En övning var till exempel att 

välja ett kort ur vardera tre askar; Vem, Vad och Var, för att få hjälp med 

inspiration. Ur  Vem-asken kunde man dra ett kort med exempelvis texten ”En 

ouppfostrad prinsessa”, ”En förkyld isbjörn” eller ”En förvirrad trollkarl”. I 

Vad-asken fanns tillexempel ”Någon blir yr”, ”Nyckeln passar inte” och 

”Luftballongen vill inte lyfta”. Var, kunde vara ”I tomtens verkstad”, ”I en 

resväska” eller ”På taket av en helikopter”. I andra askar fanns det utmaningar 

som eleverna kunde göra tillsammans, då drog de ett kort och skulle göra det 

som stod på, ”Gapa!”, ”Rita en sol!”, ”Hoppa tre hopp med hopprep!”.  

 

Det fanns även andra skrivövningar till Kiwi-materialet. De fanns på lösa kort 

med ”Skrivtips” som bland annat uppmanade till att berätta om ”dina kompi-

sar”, ”din familj” eller att skriva listor med till exempel djurnamn eller böcker, 

”Berätta om någon gång när…” eller ”Din bästa…” (vän, tidning, lek, etc.). 
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Lärarhandledningen var uppdelad i tre böcker (klara, färdiga och gå) och där 

fanns en översiktlig genomgång av böckerna för att underlätta val av bok. Till 

varje bok fanns en lektionsplan med en kort sammanfattning av boken, sådant 

läraren bör tänka på vid arbetet med boken samt läs- och skrivövningar. 

I lärarhandledningarna fanns även arbetsblad till alla böckerna samt en 

genomgång på hur läraren kunde lägga upp undervisningen. 

 

När det kommer till bedömning av en elev för att ge en effektiv undervisning 

till eleven, fanns en cirkel uppritad i lärarhandledningen. En cirkel, utan början 

och utan slut, men för att skriva ner vad där stod måste jag börja någonstans: 

 
-- Undervisa, med hjälp av metoderna, materialen och bedömningsprocedurerna 

 – Bedöm tidigare inlärning - Sätt upp lämpliga mål – Avgör vilka behov som behöver 

tillgodoses härnäst - Avgör vilka metoder och material som ska användas  

- Besluta vilka bedömningsprocedurer du ska använda. (s110)   

 

De olika bedömningsmetoderna var observationer, läsprotokoll, elevsamtal 

och självbedömning.  

 

Kiwi-materialet bygger på ”Whole language”-metoden och är utarbetat i Nya 

Zeeland av läromedelsförlaget Learning Media Limited, i samarbete med Nya 

Zeelands utbildningsdepartement. Svenskt förlag är Bonniers. Att det i 

grunden är ett material som är skrivet på engelska kunde min informant se 

vissa negativa effekter med. Dels kände inte eleverna igen alla situationer i 

böckerna och dels kunde det vid översättningen bli så att det kom ganska 

långa ord som var svåra att läsa som ordbilder, till exempel ordet ”förändring” 

som fanns i en bok som var till för nybörjare. Det löste hon genom att hålla för 

halva ordet i taget och låta eleverna läsa/gissa sig till vad som stod där. 

 

Min informant hade själv varit med och valt materialet, för att ha ett material 

som kompletterade de övriga material de hade på skolan. Hon tyckte att det 

var en spännande metod att arbeta med, därför att den är annorlunda mot för 

hur hon har arbetat tidigare.  

 

 

I början av arbetet med Kiwi 

 

Pedagogen börjar med högläsning för eleverna i storboken och sedan läser de 

boken tillsammans, tanken är att man måste läsa för att lära sig att läsa.  

Därefter sker vägledd läsning i smågrupper där eleverna kommit lika långt i 

sin läsutveckling. 

 

Arbetet med inlärningen börjar med högläsning, där alla oavsett kunskapsnivå 

kan delta. Tanken här är att skapa en trygg miljö där eleverna kan ta del av 

böcker som de själva ännu inte kan läsa, och de får ta del av olika typer av 
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böcker. Därefter tillkommer gemensam läsning, där läraren läser högt ur 

storboken för eleverna, som får följa med i småböckerna. Den gemensamma 

läsningen involverar eleverna i läsningen och de får känna att de kan, de med.  

Sedan tillkommer vägledd läsning då läraren arbetar med en mindre grupp 

elever och hjälper dem mer på ett individuellt plan. I de mindre grupperna får 

varje elev mer utrymme att tala och reflektera över texten och läsningen. Här 

kan läraren identifiera elevernas individuella behov och ge rätt stöd och 

vägledning utifrån dem. Det är den vägledda läsningen som tyngden vilar på, 

det är genom den som eleverna lär sig ordbilder och strategier för läsningen.  

Därifrån är tanken att eleverna ska klara mer självständig läsning. Ju mer de 

läser, desto mindre stöd behöver de av läraren. Tanken är att de övar upp sin 

förmåga att själv ta kontroll över inlärningen. 

 

Min informant arbetade med tre läsgrupper om 5-6 elever åt gången, varje 

grupp fick träffas en gång i veckan och min informant upplevde det som att 

eleverna tyckte att det var väldigt roligt, och de blev besvikna om gruppen av 

någon anledning skulle utgå. Grupperna var uppdelade utifrån på vilken nivå 

de låg på, just den här läraren delade upp dem i: ”behöver extra hjälp och 

stöd” ”läser själva med lite hjälp” och ”läser flytande”. De elever som var i den 

förstnämnda gruppen fick även träffa en specialpedagog för hjälp med 

läsningen. Det gör att det blir lättare att individanpassa för eleverna, de kan 

arbeta på ett lite annorlunda sätt i smågrupper än i helklass. Eleverna får mer 

tid var, både att läsa och att svara på frågor och pedagogen berättade att 

eleverna tycker att det är roligt att få komma iväg och arbeta en stund i den 

lilla gruppen. De läser även olika böcker i de olika grupperna, de elever som 

läser flytande får svårare böcker med mer text än de elever som är i de andra 

grupperna. Eleverna läser olika mycket i böckerna utifrån hur mycket de 

orkar, både vad eleven i fråga orkar läsa men även vad gruppen orkar lyssna 

på. En elev som kommit långt i sin läsutveckling kan till exempel få läsa mer 

än en som inte har kommit lika långt.  

 

Först började de med att titta på framsidan av boken. Vad föreställde bilden? 

Vad trodde eleverna att den handlar om? Var det någon som kunde läsa vad 

boken hette? Det var viktigt att eleverna blev engagerade i texten och nyfikna 

på vad den handlar om så att de blev motiverade att läsa den, berättade min 

informant. Ord som hon i vårt samtal flera gånger återkom till var intresse och 

lust. Hon hade själv mycket nöje av läsning, och hon trodde att alla som valde 

att arbeta med det här (läsning och skrivning) själva också hade ett stort 

läsintresse. Själv läste hon väldigt mycket, allt från skönlitteratur till pedago-

gisk forskning och hade ofta två- tre böcker på gång samtidigt.  

 

Observationen skedde i en av läsgrupperna, de satt i ett lite mindre rum 

utanför klassrummet. Det var den grupp som ”behöver extra hjälp och stöd” 

som hade det här arbetspasset som sin tid. Under observationen började min 

informant med att låta barnen träna på språkljuden. Hon visade upp kort (som 
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också fanns i en ask) med en gemen bokstav på varje, och eleverna sade ljudet. 

De talade lite om bokstäver som kan låta på två olika sätt, som Å O U Ä, 

beroende på om det var ett långt eller ett kort ljud. Därefter lät hon eleverna 

säga några bokstavsljud och känna efter hur det känns då man säger dem, och 

uppmanade eleverna att titta på varandra hur munnen ser ut när man exem-

pelvis säger S, P eller E. Därefter gick hon över till att visa upp ”blixtorden”(se 

nedan), där hon visade orden för eleverna och de fick ropa ut ordet då de såg 

vad det stod. Ord där en eller flera elever stakade sig eller sade fel, tog de i kör 

tillsammans. En del gånger tycktes det vara extra svårt, de tog fel på till 

exempel den- din och har- här.  

 

Efter det tog pedagogen fram böckerna. Alla fick var sin och de tittade på 

framsidan och försökte komma på vad den handlade om. ”Grattis Stella” hette 

boken, och det verkade vara någon som fyllde år. De talade om vad man gör 

då man fyller år och diskuterade bilden. Så berättade läraren för eleverna att 

böckerna var skrivna i ett annat land, och där den här boken var skriven fanns 

det någonting som heter piñata (stavat pinjata i materialet) och så berättade hon 

kort om vad det var för någonting. De läste tillsammans i kör, tittade och 

kommenterade bilderna på varje sida. Sedan fick en elev ett litet mjukdjur i 

form av en kiwifågel, och läste en mening. Kiwifågeln gick runt och den elev 

som har den fick läsa. När alla läst och boken är slut räknade de alla på som 

fanns i texten, veckans bokstav som de arbetade med var just P. Efter det är 

passet över och pedagogen samlade ihop böckerna. Eleverna gick tillbaks till 

klassrummet för att arbeta vidare med bokstaven P i Trulle-boken. 

 

Till alla Kiwi-böckerna fanns det skrivuppgifter i en korg, där eleven väljer ett 

kort och gör uppgiften i ett skrivhäfte. Uppgifterna bestod bland annat av att 

rita någonting av det som hände i den aktuella boken, klippa ut meningar och 

sätta under rätt bild och fylla i ord som saknas. Ju högre nivå, desto fler 

skrivuppgifter var det i förhållande till andra uppgifter. Det stod även vad 

som behövdes för att göra uppgiften, till exempel penna, kritor, sax, gem och 

snöre. Det fanns även askar med olika övningar, till exempel de blixtord som 

pedagogen använde för att låta eleverna träna upp högfrekventa ordbilder så 

att de slipper ljuda sig igenom dem. Tanken var att eleven bara genom att se 

ordet skulle kunna veta vad som stod där. Andra askar som fanns kunde till 

exempel innehålla olika spel/lekar eller skrivövningar.  

 

Min informant tyckte att det var ganska traditionella könsroller i böckerna. 

Pojkar som sportar och flickor som leker med dockor etcetera. Vid min 

genomläsning fann jag att det delvis stämde, men att det även fanns böcker av 

annan karaktär. Till exempel krokodilen som ville bli en berömd dansör och ha 

rosa balettklänning och balettskor, men vars fröken tyckte att det var en dålig 

idé. Han gick upp på scenen i alla fall och dansade Svansjön och gjorde succé 

och fick en guldstjärna av fröken.  
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Trulle 

 

Parallellt med Kiwi-materialet, använde min informant sig även av Trulle, som 

barnen i den här klassen redan kände till sedan förskoleklass. Trulle består av 

en stor sagobok med en saga till varje bokstav och alla eleverna hade varsin 

arbetsbok som hörde till, en ABC-bok där de tränade på bokstäverna. Det 

fanns även annat material till Trulle, men det var sagoboken och ABC-boken 

som min informant använde sig av i helklass. Trulle-materialet är skrivet av 

Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist och ligger på Gleerups förlag.  

 

Även i Trulle arbetades det med ordbilder, det fanns ett kopieringsunderlag på 

högfrekventa ord, samt förslag på när och hur de kunde läras in. I Trulle-

materialet tas det även upp hur man säger ljuden. Var i munnen de ”bor” och 

hur det känns och låter då man säger tonlösa och tonande konsonanter (T-D F-

V K-G P-B). Det fanns en bild på ”Trulles grotta”, som egentligen var en mun, 

där man kunde se var ljuden ”bodde” någonstans. Var det långt bak eller långt 

fram? Man kan använda en spegel för att se hur munnen ser ut då ljudet sägs. 

Som förstärkning till ljuden föreslås det att man samtidigt kan teckna boksta-

ven med handalfabetet. Svenska handalfabetet fanns med som kopieringsun-

derlag i lärarhandledningen.  

 

De arbetade i helklass med materialet och individanpassningen skedde så att 

om läraren såg att eleven kunde, så behövde eleven i fråga inte göra alla 

uppgifter om den inte ville. Eleven behövde inte fylla hela raden med f, till 

exempel, om han eller hon redan kunde skriva f. Kan eleven redan bokstäver-

na kan det vara lätt att tappa motivationen för att skriva i övningsboken enligt 

min informant, så i sådana lägen låter min informant de eleverna göra någon-

ting annat istället. Det viktiga är, återigen, att det ska vara roligt och lustfyllt. 

Några elever i klassen tyckte att det var lite tråkigt att skriva i ABC-boken, 

både de som redan kunde men även för de allra svagaste (min informants 

ordval). Då brukade hon göra så att de fick arbeta med det en kort stund och 

sedan fick de välja någonting annat att arbeta med istället. Annars tyckte hon 

att det var lättsamt att arbeta med ett färdigt material, eftersom hon då slipper 

hitta på andra övningar till eleverna.  

 

I lärarhandledningen stod att det finns tre sidor av språket som är tätt sam-

manflätade med varandra. Är det problem med en sida så återspeglar det sig 

ofta i de två andra. De tre sidorna är tala, läsa och skriva. Ett par sidor längre 

bak stod det om målen för skolår ett, och där fanns även att lyssna med. Det 

fanns bland annat tips på olika lekar som ordlekar och minneslekar, och 

övningar för att stärka gruppgemenskapen och tryggheten i gruppen genom 

kroppskontakt.  
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Bokstavsordning i Trulle är:  

O S A R E L N I Ä M D T Å Ö F VW J G K B P H Y U C X Z Q (V och W 

presenteras samtidigt). Den ordningen valdes enligt lärarhandledningen dels 

utifrån hur lätt det är att uppfatta ljuden, dels utifrån hur vanligt förekom-

mande de är. Författarna skriver att det naturligtvis går bra att ändra ordning-

en, men att ljudnära bokstäver som D-T, B-P, F-V, G-K och Y-U bör komma 

efter varandra. Samtidigt berättade min informant att ”O kommer först, 

eftersom den (bokstaven) är lättast att forma” . 

 

Till Trulle finns det en skrivbok, Skriv med Trulle, där eleverna får träna på att 

skriva, genom att arbeta till exempel med korsord, skriva listor, svara på frågor 

efter att ha läst en faktatext, med mera. Alla elever i klassen hade inte Trulles 

skrivbok, utan istället en bok som hette Skriv i nivå som hörde till materialet 

Stjärnsvenska. Den är, enligt min informant, lite lättare att arbeta med för de 

elever som tycker att Trulles skrivbok är för svår.  

 

 

Stjärnsvenska 

 

I läsläxa fick eleverna välja böcker ur bokserien Stjärnsvenska. Stjärnsvenska ges 

ut av Liber och består av en mängd olika böcker uppdelade i 11 nivåer. Den 

lägsta nivån innehåller böcker helt utan text och den högsta består av kapitel-

böcker. Böckerna var placerade i boxar i olika färg som markerade nivån, för 

att det skulle vara enkelt för eleverna att hitta lagom svåra texter. Tanken var 

att eleverna genom att läsa hela böcker skulle få känna tillfredsställelse och 

därigenom få ökat självförtroende i läsningen. Eleverna skulle kunna hitta en 

bok på den nivå de befann sig på för att kunna utveckla sitt läsande utifrån 

sina egna förutsättningar. Sist i varje bok fanns en ruta med frågor kring boken 

och dess innehåll, som kunde användas både före läsningen och efter läsning-

en av boken, dels för att se om boken låg på rätt nivå för eleven och dels för att 

bearbeta själva innehållet. I varje box fanns det även en bok för diagnostise-

ring, som hade ett tillhörande kopieringsunderlag i handledningen, där läraren 

kunde gå igenom boken tillsammans med eleven och se elevens framsteg från 

tidigare diagnostillfällen. Det är dock viktigt att eleven inte ser diagnostise-

ringen som ett provtillfälle, så det är viktigt att det görs kontinuerligt och med 

alla elever.  

Diagnosen innehåller frågor om elevens attityd till läsning, förväntningar på 

boken, läsprotokoll och läsförståelse. 

 

Författarna till materialet anser, enligt lärarhandledningen, att det är viktigt att 

integrera föräldrarna i barnens läsning, så därför uppmanas eleverna att läsa 

högt för föräldrarna. 
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Ving 
 

Vingserien används ibland som komplement i några av klasserna jag har tittat 

på, därför tänkte jag kort beskriva även dem. 

 

Ving består av en serie med små böcker av varierande svårighetsgrad, som ges 

ut av förlaget Adastra. Det är 60 böcker uppdelade i 12 olika svårighetsgrader, 

och det finns en lärarhandledning med arbetsmaterial till böckerna samt 

tillhörande diagnostiseringsmaterial. Böckerna är främst tänkta att användas 

från förskoleklass upp till tvåan, men självklart kan de användas av både 

yngre och äldre barn än så. De första böckerna består av bara enstaka ord 

medan de senare i serien får mer och mer text tills de i sista steget består av 

kapitelböcker med runt 1000 ord. Alla böcker finns inlästa på cd för de elever 

som vill, eller behöver, lyssna på texten. 

 

Handledningen innehåller en kort beskrivning av texten, vilka utmaningar 

boken bjuder på samt pedagogiska tips till läraren. Det finns även uppföljning 

till boken i form av arbetsmaterial (kopieringsunderlag), som innehåller 

övningar som hör till texten, samt läsprotokoll till varje text. Där kan läraren 

analysera elevens läsning och se dennes framsteg. Individanpassningen sker 

genom att välja rätt nivå på böckerna, samt att läraren kan välja olika fokus till 

texten som till exempel att använda bilden som textstöd, komma ihåg detaljer 

som nämns i texten eller diskutera innehållet i boken, handlingen eller enstaka 

ord. 
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 Diskussion 
 

I alla material lyfts intresse och motivation fram. I Att skriva sig till läsning, 

ASL, som inte är ett material utan mer en metod, är det också viktigt att 

eleverna ska finna motivation och känna lust för det de gör. Alla de pedagoger 

jag talat med tycker också att det är viktigt att det är lustfyllt, att eleverna ska 

känna glädje, både över att lyckas i läsningen och över texten i sig.  

 

 

Individualisering 

 

Individualiseringen är inbyggd i de material jag studerat, men i några fall har 

den individualiseringen inte räckt till. I ett fall var det en elev som behövde 

mer tid för att träna de allra mest grundläggande sakerna i läs och skrivinlär-

ningen, och i andra fall var det mycket starka elever som låg före resten av 

klassen som behövde extra utmaningar utöver de som fanns i materialet. I de 

fallen fick pedagogerna hitta material på annat håll, eller alternativt tillverka 

material själva. Ofta hör man bara om de elever som behöver extra hjälp och 

stöd, men det är minst lika viktigt för de elever som behöver utmanas och som 

har en önskan om att fördjupa sina kunskaper i något ämne.  

 

Man kan rikta viss kritik mot läseboken i Kom och läs, utifrån läroplanens (Lgr -

11) formulering om alla människors lika värde. Det fanns ganska tydliga 

mönster i berättelsen som visade på att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett 

annat sätt. Men som vuxen läser man nog böckerna med något andra glasögon 

än vad eleverna gör. Samtidigt så är det en bekant situation som beskrivs i 

boken. Den handlar om barn som börjar i första klass, precis som de själva gör. 

Barnen ser nog inte innehållet i boken med samma kritiska glasögon som en 

vuxen gör, för dem är det antagligen bara en berättelse bland andra. Läser 

eleverna texter som kan ses som normgivande bör stereotyperna, om sådana 

finns, problematiseras för att inte inverka menligt på deras identitet, språk och 

förståelse för omvärlden (Lgr -11). Dock var den pedagogen som arbetade med 

det materialet medveten om kritiken och de pratade mycket om det i klassen. 

Om skillnader mellan människor och om mönster och roller. Det fanns även 

förslag i lärarhandledningen på saker att ta upp till diskussion.  

 

Kom och läs var det enda av de tre förproducerade materialen som hade en 

genomgående historia, Bågens och Kiwi-materialets böcker hade inte det 

upplägget, de satsar istället på småböcker med korta berättelser. Även Ving 

och Stjärnsvenska som användes som komplement i några klasser består av 

småböcker. Småbokssystemet gjorde att eleverna själva kunde välja vilken bok 
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de skulle läsa, och de fick ta del av olika typer av texter. Med Kom och Läs fanns 

det tre olika nivåer, och det kunde vara problematiskt om det var så att det 

fanns elever som kunskapsmässigt ligger mellan två svårighetsgrader. Skulle 

den eleven välja den lättare boken och inte få utmanas i sin läsning eller den 

svårare boken som kanske är snäppet för svår så att eleven inte orkar läsa den, 

och kanske tappar motivationen och intresset?  

 

Bågen individanpassades så att eleverna kunde jobba i sin egen takt, och 

uppgifterna fanns i tre olika svårighetsgrader.  

 

På skolan där de arbetade med Kiwi-materialet delade de upp klassen i 

grupper utifrån elevernas läskunnighet. Inom grupperna anpassade pedago-

gen till varje elev utifrån hur mycket eleven kunde. Även då de arbetade med 

Trulle var hon lyhörd för eleverna och deras kunskapsnivå, de som redan 

kunde det de för tillfället arbetade med behövde inte göra allt utan fick istället 

välja någonting annat att göra.  

 

Studien visade att individanpassning sker, och i alla fall i de material som har 

undersökts i den här studien, finns individanpassningen inbyggd.  

 

 

Nackdelar 

 

Det är en nackdel med ett material som i princip kräver att man går iväg med 

en mindre grupp elever, eftersom det innebär att det måste finnas någon som 

finns till för resten av klassen också. Dock är det ingen av de pedagoger jag 

träffat som är helt ensamma i sin klass, det har funnits resurser som fritidsper-

sonalen och/eller speciallärare som hjälper till.  

 

Klassen som arbetade med ASL spred ut sig i flera rum, likaså de elever som 

arbetade med Bågen. Pedagogen som arbetade med ASL var just det lektions-

passet ensamma med sina elever, medan halva Bågen-pedagogens klass var 

tillsammans med en annan pedagog under observationstillfället. När jag var 

och observerade Kiwi-materialet var det i en liten grupp, och fritidspedagoger-

na var tillsammans med resten av klassen under tiden. Likaså var det med Kom 

och läs, medan den ordinarie läraren var med halva klassen så var den andra 

halvan tillsammans med en annan pedagog.  

 

En annan nackdel som framkommit är att elever som kommit lite längre i sin 

läs- och skrivutveckling kan tycka att det är en aning tråkigt att sitta och arbeta 

med sådant som de i princip kan. Trulle upplevdes, enligt den pedagog som 

arbetade med det materialet, som för lätt av vissa elever och detta gjorde att de 

tyckte materialet var tråkigt. De fick då dock arbeta med någonting annat.  
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Ordbilder 

 

Alla materialen använder sig av ordbilder, eftersom det snabbar på läsningen 

och det är lättare för eleverna att komma ihåg vad de läst. Dock använde sig 

ingen enbart av den metoden, istället använde de den som komplement. Den 

kritik som i bakgrunden finns mot ordbildsanvändningen kan alltså inte gälla i 

dessa fall, eftersom de pedagoger som är med i denna undersökning bara 

använde det parallellt med andra material.  

 

 

Hur viktigt är valet av material?  

 

I forskningen (Wikman, 2004) sägs att läroboken är styrande och att pedago-

gerna ofta litar på att läroboken uppfyller läroplanens mål, då bör det vara 

extra viktigt med vilket material man väljer. Dock var det ingen av de pedago-

ger jag träffade som använde sig av enbart ett material, de använde allihop 

kompletterande material i någon grad. Flest material använde min sista 

informant, som arbetade med tre stycken, varav två av dem parallellt. Hon 

hade verkligen, som man säger, plockat godbitarna ur varje material och 

använde dem för att låta varje elev få det den behövde.  

 

I Läroplanen (Lgr -11) står att läsa att språket är människans främsta redskap 

för att tänka, kommunicera och lära, och att vi som människor både utvecklar 

vår identitet och uttrycker känslor och tankar genom språket. Vår förståelse av 

hur andra känner och tänker kommer genom språket. Att ha ett rikt och 

varierat språk är därför betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där olika kulturer och generationer möts. Som pedagog måste man 

därtill ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa olika former balanseras och blir till en helhet. Det kan tolkas som att 

eleverna behöver få möjlighet att möta flera olika typer av människor och 

situationer i bland annat text, speciellt om de inte har möjlighet till det i det 

dagliga livet. Att de elever som exempelvis växer upp i ett samhälle där den 

svenska kulturen är vanligast förekommande, får se att det finns andra 

kulturer och andra synsätt än vad de är vana hemifrån. 

 

Bokstavsordning 

 

Bågen:           O A L V U I M R E Ö S N Ä F H T Å J B G Y P K D C Z X Q  

Kom och läs: O M S A L E I R T V Å N D K Ö P U H Ä B Y J F G C X Z Q W 

Trulle:            O S A R E L N I Ä M D T Å Ö F VW J G K B P H Y U C X Z Q 

 

Det finns vissa likheter, men även olikheter i bokstavsordningen. O presente-

ras i dessa material först, och C X Z och Q är sist. W står inte med i Bågens 
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lärarhandledning över bostavsgenomgången (men finns med i elevernas), 

kommer sist i Kom och läs och presenteras tillsammans med V ungefär i mitten 

av bostavsraden hos Trulle. 

U kommer tidigt i Bågen, ungefär i mitten i Kom och läs och är bland de sista 

bokstäverna i Trulle. Det skulle vara intressant att veta vilken av dessa som ger 

bäst resultat, om det är någon skillnad mellan dem alls. Spelar det någon roll 

om man lär sig E före R?  

 

 

Bornholm 

 

Den informant som arbetade med Bågen berättade att Bågen bygger på Born-

holmsprojektet och att hennes elever redan tidigare arbetat efter den metoden 

genom sitt arbete med Trulle i förskoleklassen. Trulle innehåller också många 

lekfulla inslag men ingenstans har jag hittat att Trulle bygger på Bornholms-

projektet. Ingvar Lundberg som var med i Bornholmsprojektet var även med 

och arbetade fram materialet Kom och läs som enligt min informant byggde på 

erfarenheterna kring Bornholmsprojektet, men jag hittade ingenstans där det 

nämns. Dock kan man misstänka att så är fallet.   

 

 

Metoddiskussion 

 

Det är svårt att se exakt hur pedagogerna arbetar och om de arbetar så som de 

själva beskriver. Observationer kan skapa osäkerhet hos de observerade vilket 

kan medföra ändrat beteende, men även om jag valt en annan observationsme-

tod hade resultatet kunnat vara detsamma (Kylén 2004). 

 

Vid intervjuerna kan det vara svårt att veta om pedagogen berättar allt som är 

av intresse, det är inte, som Denscombe (2000) skriver i sin bok, alltid att 

uttryck och handling stämmer överens. Även det faktum att bandspelare 

användes under intervjuerna kan påverka resultatet.  

 

Materialet som framkommit kan inte anses vara generaliserbart, utan läses som 

studier av några material och de pedagoger som arbetar med materialet. 

 

Det skulle ha varit intressant att undersöka metoden Att skriva sig till läsning 

lite närmare, och göra en längre studie där metoden jämförs mot andra, mer 

traditionella metoder att lära sig att läsa och skriva. Det var i mitt tycke mycket 

spännande att se eleverna arbeta enligt metoden under den stund jag var där. 
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Mina slutsatser  

 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka fyra olika läsinlärnings-

material, hur de är uppbyggda och hur de användes i praktiken. Även materia-

lens möjligheter till individanpassning granskades. Det jag tyckte mig se var 

att materialen var lätta att individanpassa och att det fanns uppgifter som 

passade såväl för de elever som behövde extra stöd och hjälp, som för de 

elever som behövde utmaningar på högre nivå. En del elever låg dock så långt 

före sina klasskamrater att de extra övningarna som fanns i materialet inte 

räckte till utan lärarna fick hitta andra uppgifter till dem. Pedagogerna kände 

visserligen till hur det var tänkt att de skulle arbeta med materialet enligt 

lärarhandledningen men de modifierade materialet efter hur det passade dem 

och eleverna. En gemensam nämnare bland informanterna var att de kände att 

det var viktigt för eleverna att det fanns lust och glädje. Är inte eleverna 

motiverade så blir inte skolarbetet vare sig särskilt viktigt eller intressant för 

dem och det tror jag är viktigt att tänka på, både då det gäller de elever som 

behöver extra hjälp och de elever som ligger steget före sina klasskamrater. 

Glädjen över att lyckas gör att eleverna vill fortsätta med mer och den driv-

kraften tror jag är bra. Vilket läs- och skrivinlärningsmaterial man väljer spelar 

nog mindre roll, det viktiga är att ge eleverna en tro på sig själva och intresset 

för att lära sig, och att man som pedagog är engagerad och insatt i det arbete 

man gör. Man måste våga låta alla elever följa sin egen väg mot styrdokumen-

tens mål, och man måste ha kunskapen att kunna visa på de olika vägarna.  
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BILAGA 1: Frågeområden, intervju 
 

Frågeområde ett: Personlig data om pedagogen 

Utbildning, fortbildning 

År i yrket, hur många ettor 

Eget läsintresse 

 

Frågeområde två: Om materialet 

Hur valdes det, vem valde, varför; kriterier 

Hur länge har det använts på skolan/av pedagogen 

Hur viktig är lärarhandledningen 

Individanpassning 

Elever med annat modersmål 

Motivation 

Lösryckta övningar/sammanhang 

Något som är särskilt bra/dåligt 

Kompletterande material 

Jämfört med andra material 

 

Frågeområde tre: Om arbetssättet 

Hur (enligt pedagogen själv) arbetar pedagogen med materialet 

Problematiseras innehållet 

 

 

 

 


