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Hur gör lärare när de lär barn att läsa 
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En studie av fem erfarna lärares arbete vid läs- och skrivinlärningsstarten  

Linda Johansson- Vaara  

Sammanfattning 
I den här uppsatsen behandlas lärares arbete vid läs- och skrivinlärning i år 1. I dagens 
samhälle är det av stor vikt att varje individ utvecklar en god läs- och skrivförmåga. 
Forskning visar på att lärarens kompetens kan vara avgörande för att alla elever ska 
utvecklas till goda läsare och skrivare. Därför har jag intresserat mig för hur lärare 
arbetar. Jag har, genom kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare, undersökt hur 
deras arbetssätt ser ut samt tittat på vad som förenar dem och skiljer dem åt i detta 
arbete. Det visade sig att lärarna aktivt väljer olika arbetssätt utifrån flera förebilder, 
kompetensutveckling och erfarenheter. Likaså är deras undervisningssätt influerat av 
flera metoder. De individanpassar undervisningen utifrån hur klassen ser ut och vad 
eleverna däri behöver. Lärarna samarbetar med speciallärare för att bedöma och 
utveckla elevernas läsande och skrivande. Lärarna arbetar varierat med både form 
(tränar på bokstäver och avkodning) och innehåll (förståelse för hur texter kan läsas och 
skrivas). Utöver samarbetet med speciallärare, visade de sig vara öppna för arbete med 
andra berörda, till exempel bibliotekarier, föräldrar och andra lärare.  
 

Abstract 

In the community of today, it is important for every individual to be able to write and read properly. 
Research indicates that teachers’ competences are related to how well every child responds to reading and 
writing instruction. Therefore I was interested in how teachers´ do, when they teach children to read and 
write the first year of school. Through qualitative interviews with five teachers in work, I found out that 
their teaching varied and focused on both formal instructions like letter knowledge and comprehension.  
The teachers seemed to cooperate with people around them a lot and based their teaching on reading and 
writing textbooks. They also adjusted their teaching to fit and develop the individuals within the group. 
They were critical and reflective when inspired of new ways of teaching and they picked thoughts from 
several directions and mixed them.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle kan inte vikten av att utveckla en god läs- och skrivförmåga nog 
betonas. Den person, vars läs- och skrivförmåga inte räcker till riskerar att utestängas ur 
samhällsgemenskapen. På arbetsmarknaden och vid högre utbildningar ställs höga krav 
på individens färdigheter att kommunicera (SOU 1997: 108). 
   En stor del av skolans verksamhet bygger på att läsa och skriva och ytterst är det 
lärarna som ansvarar för elevers läs- och skrivutveckling. I den nuvarande läroplanen, 
Lpo 94, inryms mål att uppnå, däribland detta: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift 

(Lärarförbundet, 2001, s 15). 

 
Mitt intresse för läs- och skrivinlärning har funnits där sedan barnsben. Vid skolstarten 
förväntade jag mig primärt att få lära mig att läsa och skriva. Jag och min lillasyster 
lekte ofta skola, där hon var elev och jag var lärare. Under tiden i grundskolan erfor jag 
hur min väninnas läs- och skrivsvårigheter sänkte hennes självförtroende och försvårade 
lärandet. Än idag säger hon sig vara trögtänkt och undviker situationer som inbegriper 
läsande och skrivande. Genom åren har hennes svårigheter fått mig att fundera kring 
läs- och skrivutveckling och skapat frågor kring hur lärare bör undervisa när de lär 
elever att läsa och skriva.  
   Intresset har fördjupats under tiden då jag har studerat till lärare, i synnerhet under 
kurserna i Språk och språkutveckling och då jag vistats ute i skolan under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Då jag inriktar mig mot att undervisa i grundskolans 
tidigare år inom kort, känns det relevant att studera detta ytterligare. Framförallt 
eftersom jag upplever att individens läs- och skrivförmåga spelar en så stor roll både för 
framgång i skolarbetet, men också i samhällslivet. Genom min undersökning hoppas jag 
få en djupare förståelse för lärares arbete vid läs- och skrivinlärningsstarten.   
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2. Bakgrund 
Genom tiderna har en stor del av den svenska befolkningen kunnat läsa. Redan vid 
1600- talets slut föreskrev kyrkolagen en allmän läskunnighet. Detta för att gemene man 
skulle kunna läsa katekesen. Läsundervisningen ägde rum i hemmen och kontrollerades 
genom husförhör, där en kyrkans man undersökte hur väl individen kunde sin katekes. 
Under 1800- talet flyttades läsundervisningen successivt in i skolan, i och med att en 
allmän folkskola kom 1842 (Längsjö & Nilsson, 2005). 
   Skrivandet har inte varit ett allmänt kunnande såsom läsandet har varit. En anledning 
till detta har varit att människorna påbjöds att lära sig läsa katekesen för att kyrkan 
skulle ha möjlighet att behålla sin starka ställning och kontroll över folket. Om alla 
kunnat skriva, hade tankar kunnat förmedlas friare och påverkat människor i fel 
riktning. När folkskolan infördes tillkom också skrivundervisningen, men det gällde då 
att i första hand skriva fint och stava rätt, inte att uttrycka sina åsikter (ibid. 2005).  
 
Läs- och skrivförmåga är något utöver läs- och skrivkunnighet. En persons läs- och 
skrivförmåga utvecklas genom undervisning, samt ett aktivt läsande och skrivande 
(Myrberg, 2001; Gustafsson och Mellgren, 2005). En läs- och skrivkunnig person kan 
läsa och skriva, till exempel läsa korta texter och författa enkla meddelanden som har 
med personens vardagliga liv att göra. Att kunna använda texter till något utöver detta 
kräver en förmåga. Kraven på läs- och skrivförmåga ser olika ut beroende på tid, 
samhälle och situation. Nivån på den allmänna läs- och skrivförmågan förändras i takt 
med samhällets krav (Myrberg, 2001). För hundra år sedan behövde individen utveckla 
läs- och skrivfärdigheter på en annan nivå än det som krävs idag. Det ligger en stor 
skillnad i att gå i skola sex år, för att därefter kanske bli lärling mot dagens nio år i 
skolan eller längre (Längsjö & Nilsson, 2005). 

2.1. Läsande och skrivande i skolan 
Björk och Liberg (1996) beskriver hur läs- och skrivundervisningens huvudmål är att 
utveckla goda, motiverade läsare och skrivare, som kan använda kunskaperna utifrån 
olika syften. Det är nog så viktigt att eleverna kommer till insikt i läsningens och 
skrivandets huvudsakliga funktion, nämligen att de är verktyg för kommunikation 
(Myrberg, 2003). 
   Det finns ett samband mellan läsning och skrivning, där det ena kan ge det andra och 
vice versa. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när undervisningen skall läggas upp 
(Frost, 2002). Stadler (1998) påtalar att det lönar sig att integrera läs- och 
skrivinlärningen, då både läs- och skrivkunnighet vilar på att individen hanterar den 
alfabetiska koden (dvs. en slags översättning från det talade språket till skrivna 
symboler, bokstäver och tvärtom).  

2.1.1. Skoldebatten 

Skolan har ett ansvar för elevernas kunskapsutveckling och när det kommer till de 
enskilda eleverna är det lärarna i skolan som axlar detta. Hur skall lärare då undervisa, 



 

 3 

så att eleverna utvecklas till goda, motiverad läsare och skrivare? Adams (1990) redogör 
för hur lärares initiala läsundervisning blivit det ämne som politiskt sett behandlats 
flitigast inom undervisning. Detta just för att ett gott läsande är nyckeln till framgång i 
skolans undervisning, som i sin tur säkrar demokratin.  
  Sedan 1970-talet har det tvistats av och till i den svenska skoldebatten om hur läs- och 
skrivinlärning sker på bästa sätt. Skilda strategier har värderats och diskuterats fram och 
tillbaka (Myrberg, 2003).  I debatten har förespråkare för olika varianter av ljudmetoden 
och helordsmetoden drabbat samman. Kort bygger ljudmetoden på relationen mellan 
ljud och bokstav, medan vikten läggs på hela ordet och dess mening i helordsmetoden. 
Ljudmetoden kan i sin extremaste form sägas vara en isolerad färdighetsträning, där 
helordsmetoden mer är en kommunikations- eller språkundervisning (Liberg, 2006).  
 

2.1.2. Lärarutbildningen 

För att kunna avgöra och motivera vilken eller vilka strategier som bör tillämpas 
behöver läraren vara väl förtrogen med barns språkutveckling (Myrberg, 2003). De 
metoder lärare använder bör inte vara godtyckliga, utan väl beprövade (Moats, 1999;  
Myrberg, 2003). Det räcker inte att gå en kurs i läsutveckling som sträcker sig över en 
termin, då läraren behöver förankra sin undervisning i forskning om läsande i högre 
grad än så. Om läraren dessutom får praktisera läsundervisning under insyn av en 
erfaren mentor är möjligheten att lyckas än större (Moats, 1999). I SOU 1997: 108 
beskrivs en undersökning som gjordes av International association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) 1990/1991. Ett trettiotal länder deltog, så även Sverige. 
I denna påvisades ett påtagligt samband mellan lärarutbildningens längd och elevers 
läsfärdigheter. Jag antar att även utbildningens innehåll har en betydelse för lärarens 
arbete och elevernas läs- och skrivutveckling. Om en lärare i sin utbildning ensidigt 
studerar exempelvis matematik och naturvetenskap i fyra år, borde den som lärt sig om 
läs- och skrivutveckling under två år rimligtvis lyckas bättre i den kommande läs- och 
skrivinlärningen.  
    Lärarutbildningen har fått emottaga en del kritik under de senaste åren. Läs- och 
skrivforskare, lärarutbildare och verksamma lärare har påpekat att lärarstudenter 
erbjudits för få kurser i läs- och skrivinlärning och att dessa dessutom varit möjliga att 
välja bort. Kritik har även riktats mot att utbildningen inte bygger på en tillräckligt 
vetenskaplig grund inom läsforskningen. I den tidigare utbildningen fick lågstadielärare 
inte mindre än fem terminers teoretisk och praktisk läs- och skrivinlärning med sig vid 
examen (Halldestam, 2004).    
   Kritiken har hörsammats. Under nästa år, 2008, slås lärarhögskolan i Stockholm och 
Stockholms universitet samman. Då kommer lärarutbildningarna i Stockholm att få 
färre ingångar och kopplingen mellan ämnesteori och didaktiken beräknas bli bättre. 
Kurserna inom allmänna utbildningsområdet kommer att variera beroende på vilken 
slags lärare studenten ämnar utbilda sig till (Wermeling, 2007). Studenter på 
Lärarhögskolan i Stockholm med inriktning mot skolans tidigare år måste numera välja 
in kurser om barns språkutveckling (vari läs- och skrivutveckling ingår), om minst 15 
högskolepoäng i sin utbildning. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Arbetets syfte är att undersöka erfarna lärares arbetssätt vad det gäller läs- och 
skrivinlärning i år 1. Med arbetssätt avses lärares hela arbetssituation och inte endast 
enskilda metoder för läs- och skrivinlärning. Begreppet arbetssätt genererar följande 
frågeställningar:  
 

• Vilka erfarenheter och metoder ligger till grund för lärares undervisning?  
• Hur samarbetar de med andra berörda ( såsom elever, föräldrar, speciallärare och 

bibliotekarier) i samband med läs- och skrivinlärningsstarten? 
• Vad i deras arbetssätt förenar dem och vad skiljer dem åt? 
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4. Teori 
Det finns en mängd litteratur inom området läs- och skrivinlärning Urvalet är 
koncentrerat till litteratur som behandlar läs- och skrivinlärning ur ett brett perspektiv 
och inte enbart enskilda metoder. Jag har funnit litteratur via sökdatabaser (exempelvis 
Artikelsök och Libris) och har även använt litteratur som jag läst under tidigare kurser 
på lärarhögskolan i Stockholm och inspirerats av referenser, som jag funnit i dessa 
böcker. 

4.1. Språkmedvetenhet 
Myrberg (2003) berättar hur förskolepedagoger och föräldrar innan skolstart kan 
förbereda barnen inför denna genom att arbeta språkmedvetet. Bornholmsmodellen är 
ett exempel på ett program, vari elever i förskoleklass får utveckla den fonologiska 
medvetenheten genom talspråket. Barnen kan också stimuleras via tal och högläsning 
att både utöka sitt ordförråd och få insikter om språket. I samtal om de lästa böckerna 
får barnen en möjlighet att komma till insikt om läsningens mening och värde. 
Ljudstrukturen i olika ord kan uppmärksammas och kanske kan även kunskap om 
bokstäver utvecklas. Myrberg påtalar vidare fördelen med aktiva föräldrar, som läser för 
och samtalar med sina barn om böcker, ord och bokstäver inför läs- och 
skrivinlärningsstarten. 
  Ett av villkoren för att en läs- och skrivinlärning ska kunna äga rum är att barnet har 
uppnått vissa insikter om talspråket, till exempel att talflödet består av ord (Snow, Burns 
& Griffin, 1998). Att arbeta med den fonologiska medvetenheten genom olika 
språklekar har visats vara framgångsrikt för att förebygga och avhjälpa vissa svårigheter 
vid läs- och skrivinlärningsstarten. I dessa språklekar kan barnen till exempel upptäcka 
att ord kan delas in i mindre bitar, att vissa låter lika och att de kan var långa eller korta 
(ibid. 1998). Dock ska det tilläggas att det inte är tillräckligt att ”rimma och ramsa”, 
utan arbetet måste leda till att språket och orden medvetandegörs. I arbetsgången är det 
viktigt att det hela tiden sker en progression - att övningarnas svårighetsgrad ökar och 
att pedagogen ser till att de är anpassade efter individerna i barngruppen (Myrberg, 
2003). 
   Utöver en välutvecklad fonologisk medvetenhet är andra språkliga förmågor, såsom 
ett stort ordförråd, förmågan att kunna återge eller berätta händelser samt förmågan att 
samtala aktivt något som främjar individens läs- och skrivinlärning (Snow m.fl., 1998). 
Ett samband mellan bokstavskännedom och läsutveckling har också påvisats. De barn 
som känner igen många bokstäver (vet vad de heter, ser ut och vilket/vilka ljud de 
representerar) vid läs- och skrivinlärningsstarten har en grund att stå på, vilket medför 
en snabbare utveckling (Frost, 2002). 

4.2. Lärarens betydelse 
Det har visat sig att den initiala läs- och skrivundervisningen har en stor betydelse för 
elevens fortsatta utveckling (Taube, 1997). Frost (2002) påpekar att det finns ett starkt 
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samband mellan hur elever läser i första klass och deras senare läsning: har eleven 
problem i år 1, kommer denne troligtvis att vara en av dem som läser sämst i år 3. Även 
Adams (1990) visar på att den inledande läsundervisningen är viktig för en fortsatt god 
utveckling.  
   Längsjö och Nilsson (2005) beskriver hur politiker i Kalifornien, USA gått in och 
tillrättalagt hur lärare ska undervisa. Författarna anser att lärare genom mycken kunskap 
i ämnet, skall kunna visa på professionalism och därmed förhindra en liknande 
utveckling i Sverige. Det finns nämligen ingen metod som alltid kan tillämpas och ge ett 
gott resultat vid läs- och skrivinlärning. Däremot finns det många metoder och 
strategier, som lämpar sig väl vid olika tillfällen och elever. Stadler beskriver det på 
följande sätt. 

Lärarens kunnande och personliga kvalifikationer har i undervisningen en större betydelse än 

vilken metod som verksamheten anses tillämpa. Resultatet beror på hur  man i olika situationer 

tillämpar sin metod, möter eleverna och skapar goda inlärningsmöjligheter (Stadler, 1998, s 

51). 

 Björk och Liberg (2004) visar på hur olika metoder kan stödja varandra. Även Frost 
(2002) förespråkar detta och ger prov på att det kan vara en fördel att slå en bro mellan 
ljudmetoden och helordsmetoden, då de båda innefattar tankar som främjar läs- och 
skrivinlärning. Dock tror inte Frost att det finns särskilt många skolor som ensidigt 
tillämpar en enda metod nuförtiden.     
   Läraren har visat sig vara en väldigt betydelsefull faktor för elevers läs- och 
skrivinlärning (Gustafsson och Mellgren, 2005). Lärares färdigheter och kunskap står i 
relation till hur väl eleverna svarar på undervisningen (Snow m.fl., 1998). I 
sammanhanget är det viktigt att den enskilde läraren besitter en bred kompetens och kan 
avgöra vilken metod som lämpar sig bäst för individen. Detta görs bäst genom ett tidvis 
enskilt arbete med varje elev (Myrberg, 2003). 
   Systematik och struktur i undervisningen är centralt (Moats, 1999; Myrberg, 2003). 
Adams (1990) visar på hur systematisk avkodningsinstruktion, meningsskapande i 
läsningen och undervisning i hur det talade språket är kopplat till text och läsning ger 
eleven en god grund för läsutvecklingen. Moats (1999) förespråkar ett frekvent 
skrivande, utöver en daglig kontakt med texter att läsa både tillsammans i klassrummet 
och individuellt.  
   Att ensidigt tillämpa endast en metod kan i vissa fall vara direkt vanskligt för 
elevernas läs- och skrivutveckling (Myrberg, 2003). Forskning visar att många barn lär 
sig läsa oavsett metod, men att vissa inte lär sig utan den kunnige lärarens genomtänkta 
strategier för läsinlärning (Moats, 1999).  
    

4.2.1. Bedömning 

För att en lärare ska kunna individualisera och anpassa sin undervisning till elevgruppen 
krävs det en bedömning av vad eleverna kan och är på väg, samt en uppföljning av det 
tidigare arbetet. När är en lärare ska bedöma, är det viktigt att denne funderar på syftet 
med bedömningen. Ett syfte kan vara att synliggöra elevens utveckling för att därefter 
kunna lägga upp undervisningen. Att bedöma elever i sitt sammanhang kan vara en 
fördel, då elever kan prestera varierande beroende på situation. En elev som läser och 
skriver väl och med förståelse i en situation, kan uppvisa tecken på bristande förståelse 
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och kunskap i en annan (Liberg, 2006). Myrberg (2003) beskriver ett diagnostiskt 
arbetssätt, där läraren kontinuerligt följer upp och bedömer eleven i klassrummet. Att 
lärare och elev tidvis kan arbeta enskilt är av vikt vid ett sådant arbete.  
   Det finns en uppsjö av formaliserade bedömningsmaterial, som kan användas och det 
är enklare att välja bland dem när syftet med dem är klart. En del av materialen är 
enkelspåriga och mäter enstaka förmågor, medan andra är breda och hanterar flera 
områden. Bedömningsmaterialet kan även komma att påverka undervisningen såtillvida 
att läraren koncentrerar denna till de områden som berörs i materialet (Liberg, 2006).      
 

4.2.2. Läsning 

 Motivation och meningsfullhet är en av grundpelarna för läsinlärning och fortsatt god 
läsutveckling (Myrberg, 2003; Moats, 1999, Snow m.fl. 1998). En förutsättning för att 
en elev ska lära sig att läsa är att denne är medveten om vad det betyder att göra det och 
att han eller hon skulle tycka om att kunna det. För att kunna utveckla sin läsning är det 
viktigt att känna till de varierande funktioner som läsningen kan innefatta, exempelvis 
som ett nöje, ett sätt att samla information eller för att kommunicera (Adams, 1990).  
   Ett villkor för att känna meningsfullhet vid läsning är förmågan att både kunna avkoda 
och förstå texten. Läsning kan ses som avkodning multiplicerat med förståelse, där 
bägge delarna är nödvändiga och oskiljaktiga. Insikten om att talets ljud representeras 
av bokstäver och att ett kombinerande av dessa kan ge ord som återfinns i vårt talade 
språk, är en förutsättning för att kunna avkoda. Avkodning och förståelse är variabler 
som samspelar med varandra under läsningen (Myrberg, 2003). Att avkoda utan att 
förstå vad som läses är inte läsning i egentlig mening. Kan du inte avkoda, får du stora 
problem med att veta vad det är för ord i själva texten. Block och Pressley (2002) har 
sammanställt ett flertal forskares, däribland deras egen, syn på läsförståelse. Även de 
påpekar att den elev som avkodar väl, nödvändigtvis inte behöver ha någon större 
förståelse för det lästa. En god avkodningsförmåga är dock nödvändig för att uppnå 
skicklighet vid läsförståelse.   
   Lundberg (2006) beskriver hur eleven till en början behöver lägga ner mycket energi 
på avkodningen. Då kan meningsfulla texter vara stödjande för motivationen, eftersom 
det blir mödan värt att få något i utbyte för ansträngningen. Undan för undan i mötet 
med texter övas avkodningsförmågan upp, för att slutligen bli automatiserad. Moats 
(1999) förklarar hur eleven som avkodar automatiserat, huvudsakligen kan koncentrera 
sig på att förstå det lästa. 
    Det är av stor vikt att texter läses och diskuteras i klassrummet. Dels för att träna upp 
avkodningen, men också för att utveckla förståelsen. Undervisning i läsförståelse bör 
bedrivas parallellt med avkodningsinstruktioner redan från början och anpassas efter 
elevernas behov (Block & Pressley, 2002). Undervisning i läsförståelse kan ske både 
individuellt och i grupp (Snow m.fl. 1998).  Detta kan göras genom att lärare och elever 
talar om hur texter kan förstås och hur de är uppbyggda (Myrberg, 2003). Läraren kan 
be eleverna att förutsäga hur texten slutar eller summera den och även ställa frågor kring 
textens innehåll. Fokus kan också ligga på diskussioner kring enskilda ord och 
relationer mellan dem (Moats, 1999). Genom att använda flera strategier för förståelse, 
utökas elevens repertoar. Goda läsare vet när de inte förstått det lästa och växlar mellan 
flera strategier, beroende på sammanhang och text. Om elever får träna på 
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förståelsestrategier tillsammans med andra, kan dessa internaliseras hos eleven och 
medföra att eleven senare kan använda sig av dem på egen hand (Block & Pressley, 
2002).  

4.2.3. Skrivning 

Skriftspråket kan användas på en mängd olika sätt, med olika syften och i olika 
situationer (Gustafsson och Mellgren, 2005). Den elev som tror att det är bra att skriva 
för att handen tränas, har inte förstått vitsen med detta och kommer följaktligen inte 
utveckla sin fulla potential inom detta område. Teleman (1989) anser att för en 
framgångsrik skrivundervisning behöver eleven få möjlighet att se sig själv som en 
(potentiell) skribent. Skrivandet har en formell sida och en innehållssida (liksom 
läsande bygger på avkodning och förståelse, där avkodning är form och förståelse 
innehåll). Inom skrivningens formella sida ryms dels själva utförandet när bokstäver 
sätts på pränt och dels konstruktionen av syntax och stavning. Innehållet är det som sägs 
i texten, vad den handlar om. När formsidan genomförs med lätthet och flyt, kan den 
som skriver lägga sin energi på innehållssidan. Eftersom den skrivande behöver båda 
delarna i sin skrivprocess, är det viktigt att träna dem parallellt (Stadler, 1998). Snow 
m.fl. (1998) beskriver hur elever bör uppmuntras till att skriva, så fort de lärt sig några 
bokstäver. 
 

4.2.4. Den alfabetiska koden 

Att ”knäcka” den alfabetiska koden betyder att individen har fått en förståelse för hur 
skrift representerar språket. Vidare är insikten om att det går att dela in ord i mindre 
delar, ljud eller fonem nödvändig (Snow m.fl. 1998). Det finns ett samband mellan 
läsning och skrivning, som tidigare nämnts och det är viktigt att ta hänsyn till detta när 
undervisningen skall läggas upp (Frost, 2002). Adams (1990) redogör för hur skrivandet 
kan stödja läsandet. Genom att skriva, kan eleven få insikter om ord, bokstäver och ljud 
samt utöka sin förmåga att analysera dessa. 
   En varierande, systematisk undervisning som är anpassad till individen, är som 
tidigare nämnts av stor vikt för att lära eleverna att läsa och skriva. Ett grundläggande 
moment i läs- och skrivinlärningen är att förstå den alfabetiska koden och för att kunna 
det krävs bokstavskännedom. Moats (1999) påpekar att insikten om hur det talade 
språkets ljud kan representeras av bokstäver och kombinationer av dem är en elementär 
kunskap. Det räcker inte att enbart kunna bokstäverna och veta vilka ljud de 
representerar för att hantera den alfabetiska koden, utan en djupare förståelse måste till 
för att bokstavskunskapen ska vara fruktbar (Lundberg, 2006). McGuiness (2004) 
påpekar att det är viktigt att uppmärksamma eleverna på att bokstäverna i sig inte låter, 
utan att de representerar olika ljud. Lundberg (2006) påtalar att det kan vara lämpligt att 
för enkelhetens skull gå från språkljuden till de tillhörande bokstäverna, då flera ljud 
kan innefattas i en och samma bokstav. Den alfabetiska koden inrymmer två processer, 
nämligen analys och syntes. Insikten om att det går att ljuda ut ett ord och skriva ner de 
bokstäver som representerar ljuden och på så vis sätta det på pränt är den process som 
kallas analys. Förståelsen för att ett nedskrivet ord kan läsas med hjälp av en omvänd 
process, där de olika bokstäverna ljudas ut och tillsammans ”ger” ordet är den process 
som benämns syntes. Att dela upp ett ord i dess fonem kan vara främmande för flertalet 
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barn, då innehållet är det centrala i det talade språket. När vi talar framträder inte de 
olika fonemen som separata enheter, utan de bildas delvis samtidigt i munnen och kan 
därför vara svåra att urskilja för den som inte är läs- och skrivkunnig (ibid. 2006). 
Under rubriken ”Språkmedvetenhet” beskrivs hur språkprogram såsom 
Bornholmsmodellen kan utveckla elevers fonologiska medvetenhet och hur programmet 
kan vara alla elever till gagn vid läs- och skrivinlärningsstarten (se Myrberg, 2003; 
Snow m.fl. 1998). 
   Det är viktigt att arbetet med analys och syntes får ta tid, då förståelse för hur den 
alfabetiska koden fungerar är central för läs- och skrivförmågan. Läsaren som möter ett 
nytt ord behöver kunna identifiera det och skribenten som inte vet hur ett ord stavas har 
ett behov av vetskap om hur ord är uppbyggda (Lundberg, 2006).  
   Stadler (1998) tillägger att ett multisensoriskt arbetssätt (där eleven får tillfälle att 
använda sig utav flera sinnen) är givande i arbetet med att befästa associationen mellan 
bokstav och ljud. Vidare påpekar Stadler att det vid bokstavsgenomgången är angeläget 
att inte gå för fort fram. För att kunna uppnå en automatiserad avkodning är det av vikt 
att eleven kan koppla bokstäverna och ljuden samman med säkerhet. Om eleverna får 
lära sig bokstäver och ljuden de representerar kan de använda dessa till att skriva ord 
(Adams, 1990). Detta gynnar förståelsen för hur läsning och skrivning hänger ihop samt 
kan vara en hjälp vid knäckandet av den alfabetiska koden (Björk & Liberg, 1996). 
Frost (2002) påpekar att även om det är viktigt att känna till bokstäverna och vilka ljud 
de representerar, så är denna kunskap inte tillräcklig för att uppnå läsfärdighet.  

Läsfärdighet är något som uppstår genom att man arbetar med texter, där nybörjaren i läsning 

får möjlighet att uppleva att talspråket går att återfinna i de bokstavsrader som orden i den 

tryckta texten består av (Frost, 2002, s 27). 

4.3. Läs- och skrivsvårigheter 
Liksom det finns ett samband mellan läsande och skrivande, så hör läs- och 
skrivsvårigheter samman. Om en individ skriver väl, läser denne troligen också utan 
problem. En elev med läs- och skrivsvårigheter är en individ utan talspråkliga problem, 
som får svårigheter att avkoda eller att förstå text. Avkodning och förståelse är, som 
tidigare nämnts, två komponenter, som tillsammans ger läsförmåga (Myrberg, 2003). 
Avkodas texten för långsamt, går all mental energi åt till denna och förståelsen får stå 
tillbaka (Myrberg, 2003; Moats, 1999).        
    Det händer att elever utan problem med avkodning får svårigheter med läsförståelsen 
och dessa behöver undervisas i hur man förstår en text, då de antagligen inte registrerat 
vad läsaren bör uppmärksamma för förståelse. Det är svårare att upptäcka dessa elevers 
svårigheter, då de inte framträder lika tydligt som avkodningsproblem (Myrberg, 2003). 
Som tidigare nämnts, är det av yttersta vikt att diskutera förståelsestrategier för olika 
texter i klassrummet, men även att se på varje individs utveckling. Gör en lärare detta, 
är det mycket möjligt att elever som dessa får hjälp tidigt.  
   En individ med läs- och skrivsvårigheter riskerar att hamna i en ond cirkel, där det ena 
ger det andra. Är det svårt att skriva och läsa, ja då skriver och läser och personen gärna 
inte. Därmed automatiseras inte avkodningsförmågan, ordförrådet utvecklas inte så som 
det skulle kunna och läsförståelsen får inte en chans att tränas. Om individen har ett 
otillräckligt ordförråd kanske denne får svårigheter att förstå eller avkoda vid läsning, 
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men det kan också vara så att avkodnings- eller läsförståelseproblemen inte ger 
ordförrådet möjligheten att utökas (Myrberg, 2003). Något läraren kan ha i åtanke är att 
eleven bör känna igen ungefär 90 % av orden i nya texter och att repetitioner av lästa 
texter främjar förståelse och avkodningsförmåga (Adams, 1990). 
   Den onda cirkel jag beskrivit ovan även kallad ”Matteuseffekten”, innebär att en 
person med god läsutveckling gärna läser och på så vis utvecklar sin läsning än mer. 
Personen med lässvårigheter undviker istället det som är svårt, vilket heller inte 
utvecklar läsningen och medför att glappet mellan dem ökar (Myrberg, 2001).  
 

4.3.1. Vad orsakar läs- och skrivsvårigheter? 

Det finns två faktorer som påverkar läs- och skrivinlärning, nämligen arv och miljö. En 
individ kan ha läs- och skrivsvårigheter av biologiska orsaker och/eller de kan vara 
grundade i miljön. Dessa faktorer samspelar med varandra. Beror läs- och 
skrivsvårigheterna på biologi kan de kompenseras med en god miljö där läraren arbetar 
systematiskt (Myrberg, 2003). Taube (1997) beskriver hur lärare kan skapa ett positivt 
och inlärningsvänligt klassrumsklimat, genom att acceptera individerna som de är och 
deras olika behov, samtidigt som deras starka och svaga sidor uppmärksammas. Även 
utformningen av klassrummet är av betydelse, anser Björk och Liberg (1996) och menar 
på att lärare kan strukturera material och möblemang för att främja lärande. Detta kan 
göras genom att läraren ser till att material finns tillgängligt för eleverna samt att 
speciella språkhörnor eventuellt kan utformas. 
   Lever barnet i en miljö där språket inte uppmärksammas via till exempel sagor, 
kanske det inte utvecklar sin fonologiska medvetenhet tillräckligt och riskerar då att få 
läs- och skrivsvårigheter (Moats, 1999). Taube (1997) ser elevernas föräldrar som 
nyckelpersoner i sina barns liv och påpekar att det är av stor vikt att lärare och föräldrar 
etablerar en god kontakt. Detta kan ske under utvecklingssamtal eller på föräldramöten 
där läraren berättar om sin undervisning. Taube påtalar vidare att fördelen med att 
kontakta föräldrarna, om en elev visar på läs- och skrivsvårigheter och att lämpliga 
åtgärder bör diskuteras med dem. Det är betydelsefullt att föräldrarna stöttar och hjälper 
sitt barn i skolarbetet, men de kan behöva råd och guidning av läraren för att kunna det. 
Även i Lpo 94 återfinns tankar om föräldrasamarbete: 

Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Lärarförbundet, 2001, s11). 

4.3.2. Förebyggande och åtgärdande arbete 

Arbetet för att förebygga läs- och skrivsvårigheter kan startas upp redan innan skolstart. 
Att, som jag beskrivit ovan, arbeta språkmedvetet i förskolan efter exempelvis 
Bornholmsmodellen och läsa sagor gynnar speciellt de barn som ligger i riskzonen, men 
även de övriga. Att träna den fonologiska medvetenheten hjälper inte alla barn och 
Snow m.fl. (1998) påpekar att denna träning inte ska ses som det enda som behövs för 
att avhjälpa läs- och skrivsvårigheter, utan som en del av ett förebyggande arbete. 
   Lärares förväntningar på och attityd till eleven är också något som kan påverka dennes 
läs- och skrivutveckling (Taube, 1997). Björk och Liberg (1996) anser att det är viktigt 
att läraren inte rättar eleven i det tidiga läs- och skrivutvecklingsskedet, då denne kan 
hämmas och få uppfattningen att läsningens och skrivningens huvudsakliga funktion är 
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att göra ”rätt”. Stadler (1998) poängterar att läraren bör avgöra från fall till fall hur och 
när en elev ska korrigeras. Om en elev exempelvis upprepade gånger stavar ett ord fel, 
kan den felaktiga stavningen sätta sig i minnet och bli svår att ändra på. 
    När en lärare märker att en elev inte hänger med i läs- och skriundervisningen är det 
viktigt att reagera omgående. Att vänta på att eleven ska ”mogna” eller tro att det finns 
en ”snabbkur” i form av ett visst material, glasögon eller motorikträning är inte en 
lösning. Det är viktigt att det bakom insatserna finns kunskap om språkutveckling och 
att fokus ligger på individens utvecklingsnivå och behov (Myrberg, 2003).  
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5. Metod 
För att besvara mina frågeställningar, valde jag att intervjua fem erfarna, verksamma 
lärare vilka arbetar på två olika grundskolor. 
   Här nedan avser jag att redogöra för hur jag gått tillväga i min undersökning. Till en 
början ämnar jag beskriva valet av metod och varför jag valt bort alternativa 
tillvägagångssätt. Därefter följer en beskrivning av urvalsprocessen och en redogörelse 
för intervjuernas upplägg. Slutligen behandlas hur de etiska aspekterna uppfyllts i 
arbetet. 

5.1. Metodval 
Undersökningen gjordes med en kvalitativ ansats, då jag inte är ute efter att presentera 
statistik över hur lärare gör när de lär elever att läsa och skriva. Min 
undersökningsdesign kan sägas vara komparativ (Bryman, 2001), då jag avsåg att 
undersöka och jämföra flera lärares arbetssätt. På sätt och vis bär 
undersökningsdesignen också drag av en fallstudie (ibid. 2001), där de erfarna lärare 
som jag intervjuat kan sägas vara ”fallet”.  
   Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer. Det som skiljer en kvalitativ intervju 
från en kvantitativ sådan är att genomförandet är mindre strukturerat vid den 
förstnämnda. Frågeföljden är inte densamma vid alla intervjuerna och de kan ta olika 
riktningar beroende på hur den intervjuade svarar. Avsikten med den kvalitativa 
intervjun är att få fylliga och detaljrika svar (ibid. 2001).  
 

5.1.1. Alternativa tillvägagångssätt 

Det skulle vara möjligt att inom ramen för en kvalitativ undersökning observera lärare, 
dela ut enkäter eller att intervjua dem i fokusgrupper. Att både observera lärare och 
intervjua dem, hade kunnat ge en mer nyanserad bild av hur de gör.  
   Anledningen till att jag valde bort att kombinera intervjuerna med observationer är 
dels att tiden för genomförandet var knapp och dels för att läs- och 
skrivinlärningsstarten påbörjades under höstterminen och detta arbete gjordes under 
vårterminen. Jag delade inte ut enkäter, då jag ville ha möjligheten att gå på djupet inom 
de olika frågeområdena. Anledningen till att jag inte valde att intervjua i fokusgrupper 
är att jag önskade ta reda på hur varje lärare gör och tänker när de lär barn att läsa och 
skriva. Om jag hade velat få reda på hur tankar kring läs- och skrivinlärningsstarten 
kollektivt sett ut på skolorna hade denna metod varit bra. 

5.2. Urval 
Att hitta lärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärningsstarten motiverades av 
undersökningens syfte. En svårighet med att hitta personer med lång erfarenhet är att det 
egentligen är någonting relativt. Det kan innebära skilda saker från person till person. 
Jag var medveten om att en lärare med lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning inte 
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nödvändigtvis behöver vara skicklig inom området. Dock beskriver Stadler (1998) hur 
ökad erfarenhet kan innebära en individuell kompetensutveckling, då lärare genom att 
testa olika arbetssätt och åtgärder kan erfara olika följder för elevernas utveckling. 
   Utöver en lång erfarenhet önskade jag att lärarna arbetat med elever i år 1 inom de tre 
senaste åren. Hartman (2003) påpekar att tiden mellan en händelse och berättandet om 
denna spelar roll vid bedömandet av hur pass tillförlitligt materialet är. Risken att den 
berättande glömmer viktiga detaljer eller minns fel är större om en lång tid förflutit 
sedan själva händelsen. 
    Jag hade kunnat finna lärare att intervjua på flera sätt, till exempel genom att jag bett 
rektorer på olika skolor att nominera lärare som de ansåg vara erfarna och skickliga 
inom läs- och skrivinlärning. Nu fann jag dessa genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 
1997), där jag tillfrågade tre lärare med många års erfarenhet. Dessa kände jag till sedan 
tidigare, då jag besökt deras klasser och sett dem arbeta. Vid besöken upplevde jag dem 
som skickliga och mente därför att det skulle vara intressant att intervjua just dem. 
Sammanlagt kom fem personer att ingå i undersökningen. De övriga två fann jag ute i 
de två skolor där de tre förstnämnda är verksamma. Jag kände inte till deras arbete 
sedan tidigare, men de intresserade sig för min undersökning och sade sig ha en lång 
erfarenhet av läs- och skrivinlärning.  
   Jag började med att fråga de fem lärarna om de arbetat länge med läs- och 
skrivinlärning i år 1 och därefter berättade jag vid ett jakande om mitt arbete. Slutligen 
fick de en förfrågan om att intervjuas, varpå jag överräckte ett missivbrev med mer 
ingående information.  
    
Tre av de fem arbetar på en grundskola (två i år 1 och en i år 3), som är centralt belägen 
i en mindre stad. Skolan är tvåparallellig och omfattar elever från förskoleklass upp till 
år 5. Många av eleverna är bosatta i skolans närområde, som inrymmer både 
hyreslägenheter och villaområden. I varje klass finns det någon eller några elever med 
ett annat modersmål än svenska. 
   De övriga två lärarna i undersökningen är verksamma i en skola, som ligger i ett litet 
samhälle. Det finns elever i förskoleklass upp till år 9 i denna grundskola. Skolan är 
omgiven av såväl villor, som hyreslägenheter. I likhet med den ovan beskrivna skolan 
återfinns någon eller några elever med ett annat modersmål än svenska i varje klass. De 
två utvalda lärarna på den här skolan, arbetar i samma klass. Anledningen till att de 
hjälps åt är att klassen upplevs som stor med dess 27 elever.    

5.3. Etiska aspekter 
I arbetet har hänsyn tagits till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (1990) ställt upp. 
För att skydda individen i undersökningar har fyra allmänna huvudkrav angivits. Det 
första, informationskravet, innebär kort att individen skall informeras om 
undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt. Det andra, samtyckeskravet, 
behandlar individens rätt att bestämma över sin medverkan. Att avstå eller att avbryta är 
helt i sin ordning. Det tredje, konfidentalitetskravet, innefattar hur uppgifter som 
framkommer i undersökningen ska vara sekreta. Individen bör få veta att denne förblir 
anonym och att uppgifterna förvaras oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde och sista, 
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nyttjandekravet, svarar för att det som framkommer endast används för forskning 
(Vetenskapsrådet, 1990). Nedan förklaras hur dessa krav uppfyllts.  

5.3.1. Missivbrev 

När de berörda lärarna blev tillfrågade om en intervju, överlämnades samtidigt ett 
missivbrev (se bilaga 1) till var och en samt rektorerna på de bägge skolorna. I detta 
finns undersökningen och dess syfte förklarat. Vidare tillfrågades individen om denne 
ville medverka i en intervju, där uppgiften om frivillighet ingick Jag berättade också att 
jag hade för avsikt att spela in intervjun på band. Därefter förklaras att uppgifterna som 
framkommer skall behandlas konfidentiellt och raderas efter arbetets slut. Slutligen 
meddelade jag att uppgifterna endast kommer att användas i min c- uppsats. Om någon 
av de berörda funderade över något ombads de kontakta mig via telefon eller mail. 
Eftersom jag överräckte brevet personligen, fanns möjligheten för de tillfrågade lärarna 
att få ytterligare förklaringar och upplysningar vid det tillfället.   
 

5.4. Semi- strukturerade intervjuer 
För att kunna följa upp svar och anpassa frågeföljden efter den intervjuade i en flexibel 
intervjuprocess, bestämde jag mig för att genomföra semi- strukturerade intervjuer. De 
innebär kort att en lista över de teman eller frågeområden som ska beröras under 
intervjun författas i en så kallad intervjuguide. Under intervjun är intervjuguiden ett stöd 
för minnet över vad som ska avhandlas. Den som intervjuar behöver inte följa 
intervjuguiden exakt, utan berör de olika frågeområdena när det passar sig (Bryman 
2001). Då intervjuguiden ska vara ett stöd för minnet bör den vara ganska kort, men 
täcka upp stora delområden (Trost, 1997). En nackdel med att använda sig av en 
intervjuguide av det slag som jag beskrivit ovan, kan vara att analysarbetet kan bli mer 
omfattande då ingen intervju behöver bli den andra lik.  
   Vid utformandet av intervjuguiden ( se bilaga 2) valde jag ut sju olika frågeområden, 
vilka jag fann relevanta för att besvara mina frågeställningar. Under dessa frågeområden 
författade jag en del punkter med omväxlande färdiga frågor och stödord, vilka jag 
ansåg vara viktiga att få med i respektive område.  

5.4.1. Bandspelare 

 Jag bestämde mig för att använda en bandspelare under intervjuerna, för att därefter 
transkribera det sagda. Trost (1997) visar på betydelsen av att intervjun sker på en 
ostörd och enskild plats. Både för att den intervjuade ska kunna slappna av och tala fritt, 
men också för att det ska gå att urskilja vad som sägs vid uppspelningen av bandet. 
Utifrån Trosts uppfattning, valde jag att i missivbrevet (se bilaga 1) förespråka en ostörd 
plats för intervjuerna. 
   Fördelen med en bandinspelning är att den som ställer frågor fullständigt kan 
koncentrera sig på det som sägs, då anteckna inte är nödvändiga. I efterhand kan den 
som intervjuar gå tillbaka och lyssna på tonfall och ordval. Nackdelen med användandet 
av bandspelare kan vara den kan verka hämmande för den intervjuade och att 
avlyssnande och transkribering är mycket tidskrävande (Bryman, 2001).  
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   Kvale (1997) beskriver hur transkribering av intervjuer kan se olika ut, beroende på 
intervjusyftet och utskriftspersoner. Jag skrev ut intervjuerna så att de blir lätta för mig 
att läsa och fokuserade därför inte på upprepningar och andra talspråkliga kännetecken. 
Dock återgavs vad som sades med de ord som användes. Jag försökte även skriva ner 
det sammanhängande och enligt skriftspråksnormer. Eftersom jag skrivit ut alla 
intervjuerna själv, så utfördes arbetet på samma vis vid varje transkription.  

5.4.2. Förberedelser och genomförande 

Trost (1997) beskriver hur intervjun ska förberedas och genomföras på bästa möjliga 
sätt. Under intervjun var det viktigt att vara väl förberedd, dels för att veta vad jag ville 
fråga om och dels för att kunna ställa dessa frågor på ett bra sätt. Enkla och raka frågor, 
som ger innehållsrika svar är, enligt Trost, att föredra och ledande frågor bör därför 
undvikas.   
  Inför intervjuerna genomfördes en provintervju med en bekant som studerar till lärare. 
Detta för få lite praktisk övning i intervjuteknik, men särskilt för att se hur frågorna 
uppfattades och hur bandspelaren fungerade. 
   Intervjuerna genomfördes på de intervjuades skolor, då de själva fick välja plats. Alla 
intervjuerna ägde rum efter skoldagens slut, antingen i deras klassrum eller angränsande 
grupprum.  
   Under den första intervjun blev vi avbrutna två gånger av en elev och en lärare, som 
hade ärenden i klassrummet vi intervjuade i. Dock återupptog vi intervjun, så fort de 
lämnat oss. Inga störningsmoment förekom under de övriga intervjuerna. 

5.5. Validitet och reliabilitet 
Begreppsparet validitet och reliabilitet används vanligen inom kvantitativ forskning, 
men de används också inom kvalitativ forskning. Dock präglas begreppsparet inte av 
samma entydighet när de används inom kvalitativ forskning, då denna vanligtvis inte är 
mätbar på samma sätt som kvantitativ forskning är (Bryman, 2001).  
   I min undersökning har jag hämtat begreppen validitet och reliabilitet från den 
kvantitativa forskningen, men lagt innebörden giltighet och tillförlitlighet i dem. Hur 
pass giltigt och tillförlitligt är mitt material? Är min undersökning replikerbar?  
   Då jag grundade min undersökning på intervjuer, var det intressant att fundera över 
deras giltighet. Undersökte jag det jag ville med intervjuerna? Jag kan egentligen inte 
vara säker på att de intervjuade gör som de sagt. Genom att jag bad dem att berätta om 
hur just de gör hoppades jag att de inte talade om hur läs- och skrivinlärning går till i 
allmänhet eller enligt forskning, utan hur de själva faktiskt agerar och tänker. Det dessa 
fem lärare sagt, gällde för just dem och kan inte sägas vara generellt för lärare i stort. 
Det är svårt att svara på om undersökningen går att replikera. Eftersom jag valt att 
utföra semi- strukturerade intervjuer, med hjälp av en flexibel intervjuguide kan det vara 
krångligt att upprepa mitt arbete på exakt samma sätt. Dock torde min 
metodbeskrivning och intervjuguiden göra det möjligt att arbeta efter samma upplägg. 
   Tillförlitligheten i min undersökning kan påverkas av att lärarna jag intervjuat kanske 
mindes fel eller att de inte tidigare verbaliserat hur de gör när de arbetar med att lära 
barnen att läsa och skriva. Det kan vara svårt att sätta ord på så kallad ”tyst kunskap”. 
Colnerud och Granström (2002) beskriver hur lärare utvecklar rutiner i sitt arbete 
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genom sin egen skoltid, praktik i utbildningen och sin yrkesutövning. Vidare påtalar de 
att det är möjligt att det i dessa rutiner inryms en förtrogenhetskunskap, vilken är svår 
att sätta ord på. Genom att intervjua lärare med flera års erfarenhet av ett arbete i år ett 
och att de gjort det under de sista tre åren, hoppades jag att de intervjuade hade det 
färskt i minnet. I och med att vi talade om vad vi ska avhandla under intervjun när de 
förfrågades om en intervju, kunde lärarna börja fundera kring hur de gör vid läs- och 
skrivinlärningsstarten innan själva intervjutillfället. Detta anser jag vara bra, då det kan 
ha medfört att det blev lättare för lärarna att berätta om deras arbete.  
   Hur frågor ställs under intervjun kan också påverka tillförlitligheten (Kvale, 1997). 
Genom frågor som uppmuntrade till svar av berättande karaktär, hoppades jag att de 
intervjuades svar inte blev influerade i en viss riktning, utan att de fick möjligheten att 
svara utifrån sina personliga erfarenheter och tankar. Ytterligare något att ha i åtanke 
vid bedömning om undersökningens tillförlitlighet, är att jag och de intervjuade kan 
lägga olika innebörd i ett yttrande.   

5.6. Analysmetod 
Jag skulle ha kunnat närma mig mitt intervjumaterial på flertalet sätt. Två exempel på 
möjliga perspektiv är dels den hermeneutiska traditionen, som lägger tonvikten på att 
tolka människors handlingar ur deras synvinklar och dels den fenomenologiska 
inriktningen där fokus ligger på individens upplevelse och meningsskapande (Bryman, 
2001). Jag upplevde inte att dessa perspektiv riktigt stämde in på det jag ville analysera 
mitt material och därför valde jag att använda mig av Grounded theory, som beskrivs 
nedan. 
   

5.6.1. Grounded theory 

 Grounded theory eller teoribildning på empirisk grund är en analysstrategi som syftar 
till att härleda teori utifrån forskarens datainsamling, där insamling och analys sker 
parallellt. Detta görs i två steg och det första innebär att forskaren kodar materialet (det 
vill säga sorterar upp det) där beteende och händelser ses som indikationer för en 
kategori. Dessa prövas och omvärderas under insamlingens gång, beroende på vad som 
framkommer. Jag har tolkat det som att materialet sorteras in i olika områden och att 
forskaren under det andra steget sammanfattar områdena i grundläggande teman.     
   Datainsamlingen fortgår till dess att teoretisk mättnad uppnåtts, vilket innebär att 
ingen ny information tillförs. Under tiden då insamling sker skriver forskaren ett memo, 
som kan utgöra en grund för analysarbetet. I memon kan bland annat tankar kring 
datamaterialet återfinnas och denna kan vara en hjälp för minnet samt även ge upphov 
till reflektion kring kategorierna. Grounded theory kan inrymma fler arbetsprocesser än 
de som beskrivits ovan, men det är sällan som undersökningar innefattar alla dessa delar 
(Bryman, 2001).   
   Jag kom till viss del att följa den arbetsgång som beskrivs inom grounded theory. Att 
fortsätta intervjua olika lärare till dess att inget nytt framkommer var inte möjligt inom 
ramen för min undersökning, då tiden var starkt begränsad. Däremot kom jag att 
utveckla en beskrivning av vad jag kommit fram till, utifrån intervjuerna med de utvalda 
lärarna. Inom grounded theory är kodningsprocessen central och startas upp kort efter 
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det att datainsamlingen påbörjats. Det finns flera typer av kodning och i den öppna 
kodningen bryts det insamlade materialet ner i mindre delar och dessa ger olika 
begrepp, som samlas i kategorier (ibid. 2001). Intervjuerna transkriberades under 
materialinsamlingens gång. I utskrifterna av intervjuerna valde jag, genom en öppen 
kodning, att försöka hitta olika svarskategorier, vilka kunde tematiseras.   
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6. Resultat och analys 
I resultatavsnittet kommer de intervjuade lärarnas bakgrund och nuvarande 
arbetssituation att beskrivas inledningsvis. Därefter redovisas de resultat jag fått fram, 
uppställda i enlighet med områdena i min intervjuguide. Under varje område 
presenteras och analyseras de teman jag funnit i de intervjuades svar.   

6.1. Lärarporträtt 
Med konfidentalitetskravet (vilket jag beskrivit under etiska aspekter) i åtanke, så 
presenterar jag de intervjuade lärarna med fingerade namn.  

6.1.1. Noomi 

Noomi är en utbildad lågstadielärare, som arbetar i en tvåparallellig skola belägen i en 
mindre stad. I skolan går elever från förskoleklass upp till år 5. Hon har även arbetat på 
andra skolor innan. Hon är klassföreståndare i år 1. Noomi har varit verksam inom 
skolväsendet sedan 1974, men utbildade sig till lärare 1985. Efter att hon tog examen 
har hon arbetat i år 1- 3. Noomi har deltagit i skolans kompetensutveckling och 
handleder även lärarstudenter sedan ett antal år tillbaka. I rollen som handledare har hon 
fått ytterligare kompetensutveckling i form av föreläsningar och annat. 
 

6.1.2. Elsa 

Elsa utbildade sig till småskolelärarinna och blev färdig 1966. Förutom 
kompetensutveckling i de skolor hon arbetat på, så har Elsa läst 20 poäng 
specialpedagogik med inriktning på läs- och skrivutveckling för ungefär fem år sedan. 
Mestadels har hon följt klasser från år 1 till år 3, men i enstaka fall har hon också arbetat 
i år 4 och 5. Elsa arbetar numera som klassföreståndare i år 1, i samma skola som 
Noomi. Tidigare har hon varit verksam i flera andra skolor på olika orter. 
 

6.1.3. Stina 

Även Stina arbetar på samma skola som Noomi och Elsa. Hon är klassföreståndare i år 
3, som hon följt sedan år 1. Stina är utbildad lågstadielärare och har varit verksam sedan 
1971. Utöver lärarutbildningen, så har Stina inte läst några kurser på högskola inom läs- 
och skrivinlärning, men deltagit i studiedagar och kompetensutveckling som anordnats 
av de skolor som hon jobbat på. Stina har, liksom sina kollegor, arbetat i år 1- 3 under 
större delen av tiden. Under några år arbetade hon dock som speciallärare och kunde ha 
vissa lektioner i år 4- 5. Stina har haft lärartjänster på flera, olika skolor under sitt 
yrkesliv. 
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6.1.4. Anna 

Anna är förskollärare i botten och vidareutbildade sig till lärare under 1990- talet. Då 
gick hon en påbyggnadsutbildning under två och ett halvt år och blev lärare i år 1- 7.  
Hon gick även någon extrakurs i läs- och skrivinlärning, då hon kände ett behov av det. 
Nu arbetar hon som klassföreståndare i år 1, som är hennes tredje sedan hon tagit 
lärarexamen. Skolan hon arbetar på är enparallellig och belägen i ett litet samhälle och 
inrymmer barn från förskoleklass till år 9. 
 

6.1.5. Annika 

Annika påbörjade sin utbildning till att bli småskolelärarinna, men utbildningen 
ändrades under tiden hon studerade, så i slutändan fick hon en lågstadielärarexamen 
1966. Efter examen har hon kompetensutvecklat sig kontinuerligt via erbjudanden från 
arbetsgivaren. Annika har arbetat på samma skola under alla år och då främst i år 1- 3. 
Hon arbetar på samma skola som Anna. Stundtals har hon varit klassföreståndare i 
klasser med två årskurser i en, till exempel en 1-2: a. Numera arbetar hon deltid och går 
in som resurs i flera klasser. Till en början var det tänkt att hon skulle dela klass med 
Anna på fredagar, men det har blivit mer än så. Nu är Annika i år 1 flera dagar i veckan 
och de delar ofta klassen emellan sig. Ibland arbetar med enskilda elever och andra 
gånger med halva klassen. Då tar antingen hon eller Anna med sig de eleverna till ett 
angränsande rum. Anledningen till att de delar klass är, som jag tidigare skrivit, 
beroende på klassens storlek.  
 
 

6.2. Intervjuresultat 
I mitt intervjuresultat kommer jag, som tidigare nämnts, att presentera de intervjuade 
lärarnas svarskategorier, uppställda utifrån områdena i min intervjuguide. Under dessa 
inryms de teman som utkristalliserats ur kategorierna. Däri citerar jag de intervjuade 
lärarna. Citaten är omskrivna enligt skriftspråkliga normer, vilket betyder att jag strukit 
upprepningar och i vissa fall omformat det sagda så att det blivit mer läsarvänligt. Jag 
har markerat på följande vis i citaten: //, när jag lagt till information för förståelsens 
skull i dem. När jag uteslutit delar ur citaten, som inte påverkar innebörden, visar jag 
detta genom att använda följande markering: (---). 
   Jag vill poängtera att även om jag inte nämner det hela tiden, så beskriver jag hur 
lärarna gör utifrån vad de har berättat.  

 6.2.1. Utveckling genom utbildning, erfarenheter och förebilder 

Noomi berättade att hon fick lära sig att använda flera metoder under sin utbildning. 
Hon har arbetat på flera skolor, men inte noterat någon skillnad i läs- och 
skrivinlärningsarbetet när hon bytt arbetsplats. Vidare beskrev hon hur hon under sitt 
yrkesverksamma liv haft flera olika förebilder och plockat det hon tyckt verkat bra från 
dem. När Noomi tänkte tillbaka på hur det var att undervisa i den allra första etta, 
beskrev hon hur eleverna i år 1 numera har en sämre finmotorik. Hon antog att detta kan 
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ha att göra med att de inte klipper och ritar lika mycket nu för tiden, utan spelar dataspel 
och annat. 
   Elsa sa att det var ljudmetoden som var gällande under hennes utbildning. Elsa 
berättade att hon haft flera förebilder för sin undervisning, däribland hennes äldre syster 
som också är lärare och magistern hon hade som barn. Elsa talade om att hon prövade 
sig fram med sin första klass, men att hon hade fått med sig mycket från utbildningen 
som höll. I dagens läge sa hon sig ha testat det mesta inom läs- och skrivinlärning och 
väljer det hon finner bäst utifrån eleverna. 
   Stina fick lära sig att arbeta enligt ljudmetoden när hon utbildade sig. När hon blev 
lärare för sin första klass i år 1 var hon nervös, men fann att det hon lärt sig tidigare 
fungerade och gav henne en grund att stå på. På den tiden fullföljde hon den planerade 
undervisningen oavsett situation, medan hon idag kan förändra sin undervisning 
beroende på klass. De förebilder hon har haft var dels en lärare från barndomen och dels 
vissa lärare från lärarutbildningen. 
   I Annas utbildning introducerades olika metoder. Dock kände hon inte att hon fick 
tillräckligt med kunskap om läs- och skrivinlärningen, utan läste därför en extrakurs. 
Hon beskrev sin första klass som en ”experimentklass”, där hon prövade sig fram och 
drog lärdomar om vad som verkade fungera. Om hon jämför med hur hon gör numera, 
så är grunden densamma, då hon blandar ljud- och helordsmetoden. Hon kunde inte 
erinra sig att hon haft någon särskild förebild inom läs- och skrivinlärning. Däremot 
hade hennes mer erfarna kollegor gett förslag på hur hon kunde arbeta. De förslag hon 
tyckte var bra behöll hon och de andra valde hon bort. 
   Under Annikas utbildning var ljudmetoden det enda alternativet, men vartefter har 
hon provat på nya sätt att undervisa. När hon hade sin första klass, fick hon hjälp av en 
äldre kollega. Efter en tid upptäckte hon hur trevligt det var att planera och utveckla 
idéer samt anpassa dessa till eleverna. En del av det som kollegan föreslog införlivades i 
undervisningen och resten förkastades. Annika berättade att hon haft olika förebilder 
hela tiden.   
 

6.2.1.1. Konsten att välja 

Gemensamt för lärarna var att de har varit nyfikna under årens gång. Genom att lärarna 
ställer sig öppna för nya tankar kring läs- och skrivinlärning, utvecklas de i takt med att 
antalet tjänsteår ökar. De har inspirerats från flera håll och prövar sig fram. När lärarna 
var nyutexaminerade, så höll de sig till det de lärt sig under utbildningen och testade om 
det fungerade: 

Lite annat är det ju //att undervisa nuförtiden//, för att den första är experimentklassen: Oj då, 

så där ska jag nog inte göra (Anna).  

Under de yrkesverksamma åren har lärarna, med mer erfarenhet, kunnat utöka sitt 
kunnande och blivit mer säkra i sin undervisning. De har utvecklat en förmåga att välja 
hur de ska göra i olika undervisningssituationer och kan även förändra sin pedagogik 
efter individerna i gruppen:  

Jag kan även säga att erfarenheten också har gjort att, om man jämför med när man var ny 

och färsk, då körde man efter sitt spår för att det var så man skulle göra. Det gick också att 

göra det många gånger, nu är man mer lyhörd för att man kanske får variera och göra om. Det 
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här kanske inte passar den här gruppen. Jag får göra så här i stället, men ändå har man ett litet 

bagage att plocka ur så att man kan prova sig fram (Stina). 

Trots att flertalet av lärarna fick undervisning i att använda endast ljudmetoden vid läs- 
och skrivinlärning under utbildningen till lärare, så berättade samtliga att de använder 
sig av flera metoder. Under sina yrkesverksamma liv har de provat på nya sätt att arbeta 
och fått erfarenhet i hur undervisningen kan gå till på en mängd skilda vis. Så här 
berättade Elsa: 

Så jag kan ju säga att jag har provat på det mesta, varpå jag tar det som verkar fungera. Jag 

tar lite utav varje, för jag tror inte att någon metod är den enda saliga. 

Lärarna reflekterar kring sin undervisning och väljer det som passar dem själva och 
elevgruppen. Lärarna anammar inte en metod rakt av, utan införlivar den med tidigare 
kunskaper om läs- och skrivundervisning. Förebilderna var flera och har kommit från 
olika håll: utbildningen, grundskoletiden, kollegor och andra. Även idéerna från dem 
värderades för att antingen införlivas i undervisningen eller förkastas. I och med att de 
kompetensutvecklat sig på olika sätt, har de fått ytterligare teoretiska tankar att utgå 
ifrån. De intervjuade lärarna fick grunden för läs- och skrivinlärning i sin 
lärarutbildning, men har fortsatt att intressera sig för efterföljande forskning via den 
kompetensutveckling som erbjudits dem inom skolverksamhetens ram. Den lärare som 
inte fann utbildningen vara tillräcklig, läste ytterligare en kurs inom läs- och 
skrivutveckling.     
    

6.2.2. Hur tar de reda på vad eleverna kan? 

Innan skolstart talar Noomi med läraren som undervisar i förskoleklassen. Hon 
berättade att de diskuterar hur eleverna fungerar socialt och motoriskt, men också ett 
material innehållande tester och bedömningar som eleverna på skolan får med sig vid 
starten. I detta finns uppgifter om elevens bokstavskännedom, fonologiska förmåga 
(rim, ljudsegmentering med mera), matematikkunskaper och annat. I och med att hon 
emottagit detta får hon en första glimt av vad eleverna kan. När de väl börjat i hennes 
klass tittar hon tillsammans med en speciallärare på hur eleverna utvecklas. 
Specialläraren testar även varje elev både med formaliserade test och genom 
observation. 
   Elsa, som ju arbetar på samma skola som Noomi talar också med förskoleklassläraren 
och tittar på materialet som eleven får med sig. Elsa ser på hur det går för eleven vid 
skolstarten och får hjälp av speciallärare med formaliserade test. Elsa berättade också att 
hon hittat ett test som använts av en tidigare lärare, som mäter läshastighet, förståelse, 
stavning och skrivande som hon ämnar utföra som ett komplement till speciallärarens 
test. Detta för att hon tycker det är spännande att se hur eleverna utvecklas. 
   Stina, som även hon är verksam i samma skola som Noomi och Elsa, uppgav att hon 
går tillväga på ett liknande sätt. Hon diskuterar med förskoleklassläraren innan eleverna 
börjar i hennes klass och får ta del av det medföljande materialet. När de sedan börjar 
uppmärksammar hon hur det går för eleverna genom att lyssna på dem och titta på deras 
skrivande. Stina har också en speciallärare till hjälp vid bedömningen och denne testar 
eleverna med formaliserade test. 



 

 22 

   Anna har kontakt med förskoleklassläraren innan hon tar över eleverna i år 1 och får 
då veta hur de ligger till, till exempel hur många bokstäver de känner till och hur de kan 
urskilja ljud. Sedan börjar hon arbetet i ettan och bedömer dem vartefter. Eleverna har 
fått läsa högt för specialläraren, som då har bedömt hur de ligger till. 
   Annika berättade att hon genom talövningar bedömer hur hon ska lägga upp 
undervisningen till en början, men även att hon för en diskussion med 
förskoleklassläraren om hur arbetet ska fortsätta och följas upp i ettan. Annika gör inga 
formaliserade tester själv, utan det gör specialläraren. Däremot lyssnar hon när de läser, 
ser hur de lägger ord med bokstavsbrickor, hur de skriver osv.  

6.2.2.1. Tid för varje elev 

Vid bedömningen av eleverna verkar tid för varje elev vara av stor vikt. Liksom lärarna 
använder sig av flera metoder i sin undervisning, har de flera grunder till de 
bedömningar de gör. Dels utför specialläraren formaliserade test, vilka lärare och 
speciallärare sedan diskuterar och dels observerar de eleverna kontinuerligt i 
klassrummet. Innan skolstart har samtliga lärare kontakt med läraren för 
förskoleklassen, vilket ger dem en första inblick i elevernas utveckling. Noomi, Elsa 
och Stina har specialläraren till hjälp inne i klassrummet. Anna och Annika samarbetar i 
en klass. Detta innebär att ingen av lärarna är helt ensamma i sin bedömning, utan flera 
personers perspektiv ingår. 
   De intervjuade lärarna får tid att arbeta enskilt med varje elev, just för att de 
samarbetar med andra: 

Sedan kommer hon oftast in i klassrummet, så vi finns två stycken och det är jättebra. För då 

finns det ju faktiskt tid till att sätta sig hos en //elev// och så kan hon hjälpa mig med de andra. 

Det flyter på, ibland så sitter jag och ibland så sitter hon (Stina). 

Noomi upplever inte att hon bedömer vad eleverna kan när de kommer, utan berättar att 
specialläraren är den som sköter detta. I och med att Noomi tar hand om resterande 
elever, så får specialläraren enskild tid med eleverna:  

Det är specialläraren som kollar och kan ta in en elev i taget och kollar vilka bokstäver de kan. 

Sen sitter de själva med henne och hon ser om de kan läsa någonting. Det är hon som liksom 

kör, tar det där i lugn och ro ensammen. 

 Alla är nöjda med hjälpen de får och beskriver hur underlättande det är att vara flera 
personer kring eleverna. Även om lärarna inte gör formaliserade test, håller de koll på 
elevernas utveckling genom att eleverna får läsa för dem samt att de tittar på elevernas 
skrivande. Lärarna fyller också i bokstavs- och läseprotokoll för att veta vad varje elev 
kan och behöver.  
 

6.2.3. Arbetsgången vid läs- och skrivinlärning 

Noomi startar upp läs- och skrivinlärningen med att börja med en bokstav. Hon 
påpekade att bokstavsarbetet följer vissa rutiner och att det ger eleverna en trygghet då 
de vet vad de ska göra. Eleverna får också arbeta med bokstaven i en övningsbok. I 
anslutning till bokstaven låter hon eleverna göra något, till exempel rita en drake när de 
arbetar med d. Hon presenterar ungefär en bokstav i veckan. Utöver bokstavsarbetet får 
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eleverna skriva - både fritt och via kopiering, lägga ord och läsa. Hon läser även högt 
för eleverna regelbundet. 
   Elsa berättade att hon går igenom ungefär en bokstav i veckan. Därefter får eleverna 
gå in i en övningsbok och göra ett liknande utökat arbete. Elsa berättade i likhet med 
Noomi, att hon gärna låter eleverna göra något i samband med den aktuella bokstaven. 
Om de exempelvis arbetar med bokstaven a kan eleverna få göra apor. Elsa arbetar med 
skrivande på många vis. Ibland skriver hon upp vad eleverna säger på tavlan och låter 
dem skriva av för att senare laborera med detta. Andra gånger får de skriva i sina 
skrivböcker, både fritt och med olika uppgifter. Elsa läser högt för eleverna varje dag.  
   Stina presenterar en bokstav i veckan ungefär, men allt eftersom att eleverna kommit 
in i arbetet så får de jobba på i egen takt. Eleverna som redan arbetat med bokstaven får 
en repetition och de som inte hunnit så långt får ”nosa” lite på den. Eleverna får skriva 
så fort de känner att de kan och vill, men hon kan även diktera och skriva före. Hon 
berättade att de också brukar diskutera, både enskilt och i hela klassen, hur meningar 
och berättelser ser ut. Stina läser högt för eleverna varje dag. 
   Anna presenterar också en bokstav i veckan till en början, senare kan eleverna få välja 
mellan två presenterade bokstäver per vecka. Målet med bokstavsgenomgången är att 
eleverna ska kunna skriva alla bokstäver rätt och kunna de tillhörande ljuden. I samband 
med bokstavsarbetet får de läsa små, korta ord och skriva små, korta ord. Anna sa att 
läsa och skriva hör samman och att eleverna därför börjar läsa och skriva enkla ord 
parallellt. Eleverna arbetar med att skriva i en övningsbok och får även skriva små 
berättelser. Anna har som rutin att läsa högt varje dag. 
   Annika utgår från talet och tittar på bilder med eleverna vid läs- och 
skrivinlärningsstarten. Därefter arbetar de med en bokstav i taget enligt en viss rutin. 
Annika beskriver det arbetet som omfattande. Annika berättade också om hur eleverna 
kan få göra ”bläddror”, där varje elev kan skriva på sin nivå. Bläddrorna görs genom att 
eleven klipper och viker ett papper enligt ett visst mönster. Till en början kanske eleven 
endast ritar i dem, för att sedan successivt börja skriva. Hon sa vidare att det är viktigt 
att inte bara träna på att läsa och skriva, utan även se till skriv- och läsförståelsen. Detta 
gör hon exempelvis genom att ställa frågor kring den lästa eller skrivna texten.  

6.2.3.1. En varierande, individanpassad undervisning med betoning på både form 
och innehåll 

Inledningsvis berättade samtliga lärare att de på olika sätt arbetar grundligt med varje 
bokstav. Eleverna kan få se på en videosnutt, skriva bokstaven i luften, arbeta med 
bilder, sjunga sånger med många av de aktuella ljuden och lyssna efter dem i ord. I 
bokstavsarbetet jobbar eleverna på i sin egen takt och med varierande omfattning. 
Rutiner visade sig vara en viktig faktor vid bokstavsarbetet och lärarna berättade att 
dessa rutiner ger eleverna en trygghet i vetskapen om vad som komma skall: 

Så att de känner igen sig och känner en viss trygghet i att de vet vad man ska göra. Man kan 

ibland uppleva sig själv som väldigt tjatig, men att barn tycker att det är väldigt bra med rutiner 

(Noomi). 

    Dock tränar inte eleverna endast på att skriva och koppla samman bokstäver med 
ljud. I bokstavsarbetet får eleverna även läsa genom att både ljuda och lära sig ordbilder. 
Alla elever förväntas inte göra samma saker på ett exakt likadant sätt:  
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Så fort de känner att de kan och vill, så får de ju skriva. En del vill kanske ha hjälp att skriva till 

en bild eller vad det nu kan vara och då kan ju jag hjälpa att skriva före och de skriver efter. 

Men en del vill skriva ganska snart och då får de ju skriva på sitt sätt (Stina).  

Undervisningen är individanpassad såtillvida att lärarna varierar undervisningen, för att 
alla elever ska få sitt. Även att låta eleverna arbeta i sin egen takt och på sin nivå, kan 
ses som en form av individanpassning. Dock är den en individanpassad undervisning 
inom ramen för den gemensamma planeringen.  
   Lärarna varierar sin undervisning och arbetar med läsning och skrivning på en mängd 
olika vis, även om betoningen verkar ligga på en omfattande bokstavsgenomgång. 
Lärarna berättade till exempel om hur de dikterar (där de tillsammans arbetar kring en 
egenkomponerad text, som läraren skrivit upp), skriver berättelser, lägger ord, arbetar 
med ord och bild, läser gemensamt och enskilt. I klassrummet finns böcker uppställda, 
för att eleverna ska få möjlighet att läsa texter utöver de som finns i läseboken. I och 
med att lärarna placerar ut böcker, som eleverna får välja bland uppmuntras de till 
läsande. Lärarna arbetar således både med form och innehåll, då de lär barnen att läsa 
och skriva. Eleverna får träna på bokstäver rent formmässigt, men läser och skriver 
också med betoning på förståelse. 
    I denna varierande undervisning verkar högläsning, där läraren läser högt för 
eleverna, spela en stor roll. Samtliga lärare läser högt regelbundet och talade varmt om 
denna. Noomi är den enda av lärarna som inte dröjer sig kvar vid ämnet högläsning 
någon längre stund. Här nedan beskrivs vad de fyra övriga talat om. Lärarna berättade 
på olika sätt om vad de vill med sin högläsning, gemensamt är att det ska vara givande 
och utvecklande för eleverna. Så här berättade Anna: 

Mm, varje dag läser vi för dem. (---), så att de verkligen kan sitta och lyssna och det är lite 

spännande för dem. Få bilderna i huvudet och ja, jag försöker att leta fram sådana spännande 

och roliga böcker, som fångar dem! Och välja lite olika så att alla får //höra något som passar 

dem//. 

När lärarna beskrev sin högläsning så sade de att syftet med den vara olika från gång till 
gång. Ibland vill de att eleverna ska få en stunds avslappning, medan de andra gånger 
stannar upp och diskuterar innehållet mer ingående: 

Man behöver inte fråga rakt på vad som står i texten, utan lite underfundigt: vad är meningen 

bakom eller hur känner de sig? Varför tror du han sa så eller varför blev det så (Annika)? 

Lärarna berättade att de tänker till vid valet av högläsningsbok, beroende på syftet med 
läsningen. De varierar sig också med tanke på att alla elever ska få lyssna på något som 
intresserar just dem. 

 6.2.4. Läromedel vid läs- och skrivinlärning 

Noomi, Elsa och Stina förevisade samma läsebok med tillhörande övningsbok under 
intervjuerna. I dessa ryms såväl bokstavsarbete, som ordbilder och arbete med 
sammanhängande text. 
   Noomi berättade att hon inte valt dessa läromedel själv, utan att de redan fanns på 
skolan när hon började. Dock finner hon dem bra och har därför behållit dem. För vissa 
elever kan läseboken vara för svår till en början och då brukar hon byta till en annan 
som hon haft tidigare. Progressionen i den är långsammare och texterna inte fullt så 
omfattande. 
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   Om en elev inte hänger med i läromedlen, låter Elsa denne jobba i boken med det som 
går, plockar fram lösa blad och annat material. 
   Stina har haft dessa läromedel tidigare och varit nöjd med dem. Därför valde hon att 
behålla dem, när hon påbörjade sin tjänst på den nuvarande skolan. När en elev har 
svårigheter och inte hänger med i läromedlen, uppgav Stina att hon väljer det som 
passar respektive barn, vilket ibland innebär att hon byter bok eller arbetar med annat 
material. 
   Anna och Annika visade att de arbetar med en alldeles ny läsebok med tillhörande 
övningsbok. I böckerna finns det både bokstavsarbete, ordbilder och arbete med 
sammanhängande text. Läseboken finns i tre versioner med ökande svårighetsgrad. 
Anna har valt dessa läromedel och berättar att hon är glad för att hon fick den 
möjligheten. Annika berättade att hon upplever att valet av läsebok är viktigt. Båda sade 
sig vara väldigt nöjda med böckerna och talade om att de anpassar dem till elevernas 
färdigheter.   
  

6.2.4.1. Läseboken och övningsboken som grund 

Lärarna beskrev allesammans hur de baserar sin undervisning i mångt och mycket på 
läseboken med den tillhörande övningsboken. Så här sa Anna: 

Sedan blandar jag in lite annat i det här bokstavsarbetet då, men det //undervisningen// bygger 

ju på de här //läromedlen// hela tiden. 

Lärarna uppmärksammar de elever som inte hänger med i de gemensamma läromedlen 
och individualiserar undervisningen på så sätt. De använder sig av olika strategier, men 
gemensamt för dem är att de inte låter eleven fortsätta i det läromedel som vållar 
problem. 
  Även om alla lärarna inte fått välja sina läromedel själv, så är de nöjda med dem. Elsa 
berättade att hon arbetat på alla upptänkliga sätt: med och utan läromedel samt 
läromedel som eleverna gjort själva. Numera har hon återgått till att använda inköpta 
läromedel. Hon talade också om att hon gärna skulle vilja skriva ett eget läromedel när 
hon går i pension, då hennes uppfattning om vad det bör innehålla är erfarenhetsbaserad 
och tydlig. Elsa var ensam om att berätta hur hon provat på att arbeta utan läromedel 
och den enda som funderat på att byta ut de läromedel hon har. Lärarna beskrev hur de 
inte använder ett läromedel utan att reflektera kring det. De hade klara åsikter om hur de 
vill att innehållet ska se ut: 

Det här är alldeles nytt då och det känns som att det täcker upp mycket av det här som man 

vill. Att det ger alla //elever// någonting (Anna). 

Liksom lärarna reflekterade kring förebilder och metoder, visade lärarna på hur de 
granskar ett läromedel kritiskt och inte väljer det första bästa. De läromedel, som lärarna 
förevisade, innehåller tankar från både ljudmetoden och helordsmetoden. Tidigare 
beskrevs hur lärarnas läs- och skrivundervisning innefattar idéer från de båda 
metoderna. Jag vill dra en parallell mellan valet av läromedel och hur pass mycket de 
används i undervisningen. Då lärarna utgår ifrån läromedlen i sannerligen hög grad i 
undervisningen, är det kanske inte så underligt att väljer med omsorg och reflekterar 
kring dem i den mån de gör.  
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6.2.5. Läs- och skrivsvårigheter 

Om lärarna märker att en elev inte hänger med i läs- och skrivundervisningen, så 
berättade de att de talar med specialläraren. Då Noomi, Elsa och Stina har hjälp av en 
speciallärare inne i klassrummet beskrev de att de tillsammans kan diskutera vad de 
observerat och avgöra vilka åtgärder som skall sättas in. 
    Noomi talade om att hon även kontaktar föräldrarna till eleven för att höra efter vad 
de anser och om de har något att föreslå. Hon uttryckte att det kan finnas flera orsaker 
till svårigheterna.  
   Elsa beskrev hur det gäller att hitta något som fascinerar eleven, till exempel böcker 
om fotboll för den fotbollsintresserade. Hon sa även att hon ibland måste gå 
långsammare fram och ändra strategi med dessa elever. 
   Stina berättade även hon att det finns olika läs- och skrivsvårigheter och beskriver hur 
arbetet exempelvis kan se ut. Ibland måste hon stanna upp och gå tillbaka, för att sedan 
repetera detta, så eleven kommer in på rätt spår. 
    Anna och Annika uttryckte att de också har hjälpts åt i arbetet med att bedöma, så att 
ingen elev släpar efter. Anna beskrev hur elever med svårigheter fått gå till 
specialläraren och för att få hjälp där. Hon påpekade att det är viktigt att hjälpen sätts in 
snabbt och att eleven får mycket träning för att avhjälpa svårigheterna. Annika framhöll 
att det går att träna på många olika sätt, men att det viktigaste är att de elever som har 
svårigheter får adekvat träning.         
   Alla lärarna var ense om att det finns olika slags läs- och skrivsvårigheter och att 
åtgärderna ska anpassas efter individen. Noomi och Annika talade om att de kan se en 
milstolpe i elevernas utveckling, när de börjar ljuda ihop ord och kan göra det med 
okända sådana. Att eleverna får flyt i avkodningsprocessen. De övriga sa sig inte kunna 
komma på någon speciell milstolpe.  
  

6.2.5.1. Tidiga insatser och självförtroende 

När lärarna noterar en elev med läs- och skrivsvårigheter går de in med stödjande 
insatser omedelbart. Lärarna berättade att de tidiga insatserna är viktiga för det fortsatta 
lärandet: 

Och om man gör det i ettan, tvåan //sätter in stödjande insatser// då är det värdefullt. För det 

kan hjälpa eleven att gå vidare senare. För (---) om man inte tar sig tid att hjälpa eleverna, då 

blir det ju större svårigheter (Annika). 

De intervjuade lärarna talade om hur de lägger vikt vid att bibehålla eller utveckla ett 
gott självförtroende hos eleven med läs- och skrivsvårigheter. På olika vis försöker de 
skapa ett intresse och motivation för läsande och skrivande. Genom att hitta texter som 
intresserar eleven och formulera uppgifter som inspirerar denne, försöker de skapa 
motivation i arbetet. Detta gäller inte endast för de elever som får svårigheter i 
undervisningen, de beskriver hur de arbetar för att främja samtligas lust och motivation..  
   Deras sätt att tala om huruvida åtgärderna är snabba eller ej skiljer sig åt. Noomi 
uttryckte att hon tar det lugnt, då hon är orolig för att eleven ska få känslan av att det är 
hopplöst att lära sig att läsa och skriva. Elsa poängterade att det inte går att forcera fram 
en utveckling, utan att eleven själv måste få bli intresserad. Hon berättade hur hon 
tillsammans med eleven försöker finna något som fascinerar denne. Noomi och Elsa 
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väntar inte och ser utan att sätta in stödjande insatser, snarare påbörjar de ett 
åtgärdsprogram genast och det på individens villkor. Stina, Anna och Annika berättade 
att de också sätter in stöd för individen, så fort de noterar svårigheter att hänga med i 
undervisningen. De talade om repetition, som ett medel för att utveckla elevens läs- och 
skrivförmåga:  

Det är alltså ingen idé att ta in nya bokstäver, om inte de första sitter. De måste ju kunna allt 

eftersom och det händer ibland att man får stanna upp. Försöka hitta övningar och bara nöta 

de bokstäverna som finns (Stina). 

Lärarna talade inte endast om att repetera bokstäver, utan också om fördelen med att 
läsa om samma text. Samtliga av de intervjuade lärarnas elever (även de utan läs- och 
skrivsvårigheter) får läsa om samma texter i och med att de får läsläxa att läsa hemma 
och i skolan. 
   Lärarna berättade att det finns olika slags läs- och skrivsvårigheter och att åtgärderna 
därför varierar. Noomi beskrev också om att orsaken till svårigheterna kan skilja sig åt 
och att hon därför försöker utröna vad som ligger bakom dem innan beslut om åtgärd 
fattas: 

Då pratar jag med specialläraren (vid läs- och skrivsvårigheter hos en elev9, så får vi kolla upp 

tillsammans. Sen får vi ta och prata med föräldrarna och se om de har något att föreslå. Det 

kan bero på att de har mycket att göra hemma, att de känner sig stressade eller att de inte gjort 

läxan, eller //annat//. 

De övriga lärarna talade inte om vad som kan vara den bakomliggande orsaken, utan 
snarare om hur de kan yttra sig och vad som kan göras åt dem.  

6.2.6. Samarbete 

Noomi, Elsa och Stina talade om att de har en speciallärare inne i klassrummet dagligen 
under år 1. På skolan har de något som kallas samlad skoldag, vilket innebär att halva 
klassen får gå iväg under vissa lektioner och därmed minskar gruppstorleken. Elsa har 
också en äldre kvinna som arbetar ideellt till hjälp, en så kallad ”klassmormor”. På 
skolan finns som sagt ett skolbibliotek och lärarna berättade att de går dit regelbundet, 
men det är endast Elsa och Stina som har tillgång till en skolbibliotekarie. Elsa talade 
om att hon har fått tips på bra högläsningsböcker genom henne. Stina berättade att på 
grund av ekonomiska orsaker vet de dessvärre inte hur länge de får behålla 
bibliotekarien. De påtalade att hon är betydelsefull, då hon kan visa, stimulera och 
inspirera eleverna till läsning än mer eftersom hon känner till boksortimentet.  
   Anna och Annika arbetar tillsammans vissa dagar, så de kan hjälpas åt i bedömningen 
av vad eleverna kan och har lärt sig. De samarbetar även med en speciallärare och de 
elever som behöver får gå till henne. På skolan finns ett bibliotek, som även är öppet för 
allmänheten. 
  Annika har kontakt med en barnbibliotekarie från en närliggande, lite större stad. 
Genom henne har hon fått förslag på bra högläsningsböcker, men också vägledning i 
hur böckerna kan behandlas under och efter läsning. Att tala om böcker tillsammans kan 
generera ett läsintresse, men enskilda elever kan också inspirera andra genom att dela 
med sig av en läsupplevelse, berättade Annika. Anna talade om att de har börjat med 
”bokprat” i klassen, då de diskuterar och tipsar varandra om böcker. Annika sa att de 
varit oroliga att biblioteket skulle försvinna av kostnadsskäl.  
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      Lärarna beskrev allesammans hur de har föräldramöten och utvecklingssamtal, där 
de talar om hur de arbetar och hur det går för eleverna. De talade också om hur 
föräldrarna kan hjälpa sitt barn med skolarbetet hemma. Utöver detta skickar de hem 
veckobrev (vari arbetet och annat beskrivs) en gång i veckan och välkomnar föräldrarna 
att själva kontakta dem om det är något. 

6.2.6.1. Ekonomins betydelse och vilja till samarbete 

Gemensamt för lärarna var att de uppvisar en vilja till samarbete genom det de 
berättade. De tar tillvara på de möjligheter som bjuds och gör det bästa av situationen, 
då ekonomin kan påverka hur samarbetet ser ut.  
   Lärarna beskrev hur de arbetar för att skapa en god kontakt med elevernas föräldrar. 
De välkomnar ett gott samarbete och talar om hur de undervisar på föräldramöten och 
under utvecklingssamtal. Samtliga skickar hem veckobrev, där de talar om vad som 
händer i klassen för tillfället. Likaså har de kontakt med lärare i förskoleklassen och 
följer upp arbetet som påbörjats i förskoleklassen.  
  Lärarna besöker allesammans biblioteket regelbundet. De talade om bibliotekets stora 
betydelse: 

För det finns väldigt mycket att göra med just låneböcker, så att de har behållning av läsningen 

och att det skapar ett större intresse. Och detta att varje elev får presentera den bok som de 

har läst ut, det skapar ju också ett stort intresse (Annika). 

De berättade om hur de använder biblioteksböckerna på olika sätt. Att skapa eller främja 
läslusten hos eleverna är ett genomgående tema. 
   De lärare som har eller haft tillgång till en skolbibliotekarie påtalade fördelen med 
denne: 

Det är suveränt att ha X //skolbibliotekarien// där! För hon läser igenom nya böcker, hon kan 

inspirera dem och de älskar att gå till henne (Elsa). 

Något som också kom på tal hos flera av lärarna är hur de ekonomiska aspekterna 
påverkar hur samarbetet med andra berörda ser ut (ekonomin verkar också ha en 
betydelse inom andra områden, tillexempel vid valet av läromedel). Elsa och Stina som 
har tillgång till en skolbibliotekarie varje vecka uppgav att de inte vet hur länge de får 
behålla denna och att de vill ha skolbibliotekarien kvar. Annika berättade att de på 
skolan inte visste om biblioteket skulle finnas kvar ett tag av ekonomiska orsaker, men 
att de är glada för att det behölls. 
   Även när det gäller samarbetet med speciallärare, sa sig lärarna var väldigt nöjda och 
tror att lärare på andra skolor inte har samma möjligheter: 

Jag tycker att jag har väldigt bra med just den hjälpen, speciallärarhjälpen. Det är nog mera här 

än någon annanstans (Elsa). 

Sammantaget så samarbetar lärarna med föräldrar, biblioteket och dess personal och 
speciallärare utifrån de resurser som finns och uppskattar dem. 
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7. Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, där för- och nackdelar behandlas. 
Däri återfinns också tankar kring vidare forskning. Avslutningsvis följer en avslutande 
diskussion, vari resultatet avhandlas.  
 

7.1. Metoddiskussion 
Valet av analysmetod med kodning och tematisering, visade sig vara ett bra verktyg. 
Utskrifterna av intervjuerna var ett ytterst rikt material. Kodningen medförde att jag 
lättare kunde strukturera mina utskrifter och gav mig dessutom en välbehövlig översikt. 
Utifrån de kodade områdena kunde jag finna olika teman i de intervjuade lärarnas svar.    
   I och med att jag inte är en erfaren intervjuare, var inte intervjuförloppet idealiskt. Jag 
märkte att intervjuerna fick ett bättre flyt, vartefter jag genomförde dem. Jag noterade 
att lärarna oftast hade mer att säga i en fråga, även då de tystnat efter att ha pratat en 
stund. Jag kände en större säkerhet i vad och hur jag skulle fråga i min sista intervju, 
jämfört med den första. Intervjuguiden visade sig vara ett bra stöd för minnet och jag 
valde frågeområden utifrån vad som föll sig väl i de olika intervjuerna. En fördel var att 
jag inte behövde följa den till punkt och pricka, utan kunde ställa följdfrågor utifrån vad 
den intervjuade berättade. Jag kunde dessutom närma mig de olika frågeområdena när 
det passade.  
 Det hade varit bra om jag gjort fler provintervjuer, innan jag påbörjade de jag skulle 
använda i min uppsats. Dock anser jag att jag trots min brist på erfarenhet, fick utförliga 
svar kring de områden jag önskade. 
   Jag kan se både för- och nackdelar med att jag kände några av de intervjuade sedan 
tidigare. En fördel kan vara att de berättade mer än vad de kanske skulle göra om de inte 
kände mig och att intervjun kom igång fortare just för att vi redan var bekanta med 
varandra. En nackdel kan vara att de inte berättade alltför mycket, då vi kommer att 
fortsätta ha kontakt efter undersökningens slut och det berättade kan komma att påverka 
vår relation. Det kan även vara så att de utelämnade information, som jag kan tänkas 
känna till sedan tidigare. Jag upplevde dock att de intervjuade berättade lika mycket 
oberoende av om jag kände dem sedan tidigare eller ej. Däremot kände jag att det var 
enklare att snabbt komma in på frågeområdena i de intervjuer där jag kände den 
intervjuade. 
   
Om jag skulle ha möjlighet att fortsätta med uppsatsarbetet under ytterligare en termin, 
hade jag velat observera lärarna i deras arbete. I och med att de har berättat så utförligt 
om hur de gör i än den ena än den andra situationen, tror jag att de beskriver sin egen 
verklighet. Dock skulle det vara spännande att se dem i de situationer som de beskrivit 
under intervjuerna. Kanske skulle jag se ytterligare saker, vilka de inte tänkt på att 
nämna. Det är möjligt att jag också skulle lägga märke till att de skiljer sig åt i högre 
grad, än vad jag uppmärksammat genom att endast intervjua dem. Det skulle också vara 
intressant att undersöka hur det går för de intervjuade lärarnas elever. Hur läser och 
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skriver de idag och framöver? Eftersom jag upplevde många likheter i de intervjuade 
lärarnas arbetssätt, oavsett arbetsplats, så skulle det vara intressant att jämföra lärares 
arbete på flera slags skolor, belägna på skilda platser och med olika 
elevsammansättningar.  
Om jag haft mer tid och resurser vid urvalet av medverkande lärare, hade processen 
antagligen sett annorlunda ut. Nu tillfrågades tre lärare, som jag kände till sedan tidigare 
om de arbetat länge och fått stor erfarenhet av läs- och skrivinlärning. Därefter fann jag 
två lärare till ute på de tre förstnämndas skolor och frågade dem detsamma. Jag är 
visserligen väldigt nöjd med mitt urval och fann att de intervjuade lärarna hade mycket 
att bidra med, men om jag hade haft mer tid så skulle jag ha varit mer utförlig. Jag 
skulle kanske ha skickat mitt missivbrev till ett stort antal rektorer på ett flertal skolor. 
Jag kunde ha bett dem om tips på omvittnat skickliga lärare med många tjänsteår bakom 
sig (inom läs- och skrivinlärning). 
       Utifrån mina resultat kan jag, som tidigare sagt, inte göra några generaliseringar. 
Däremot är det möjligt att de teman, som jag funnit, i dessa fem lärares svar är 
representativa även hos andra lärare. För att kunna uttala mig generellt om hur lärare 
gör, skulle antalet medverkande lärare behövt vara mycket fler. Därför skulle även vara 
intressant att utföra samma arbete än en gång, men i en mycket större omfattning och 
möjligen med ett tillägg av enkäter till de lärare som jag inte intervjuar.  
   I och med att högläsning verkar vara av betydelse, både inom forskningen (se 
teoriavsnittet) och för lärarna själva, så skulle jag även vilja undersöka detta närmare. 
 
 

7.2. Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka lärares arbetssätt vad det gäller läs- och 
skrivinlärning i år 1. Jag lade inte märke till några stora skillnader i lärarnas berättelser 
kring deras arbetssätt. Det kunde till exempel vara att någon beskrev en viss del av 
arbetsgången lite utförligare. En av lärarna talade om vad som kan vara orsaken till läs- 
och skrivsvårigheter, medan de andra mer behandlade hur olika läs- och 
skrivsvårigheter kan se ut. Däremot fann jag en hel del som förenade dem. 
  
I mitt teoriavsnitt framhålls lärarens betydelse för att alla elever ska lära sig att läsa och 
skriva med framgång. Forskning visar däri, på att lärarens kompetens är av stor vikt. 
Systematik och variation, samt god teoretisk orientering inom området har visat sig vara 
faktorer som väger tungt för ett gott resultat i lärares läs- och skrivundervisning. Vidare 
behandlas i mitt teoriavsnitt, hur snabba insatser är avgörande för eleven med läs- och 
skrivsvårigheter. Det som de intervjuade lärarna berättade för mig, upplever jag stämma 
in på ovanstående. 
    
Det visade sig att lärarna trots skilda erfarenheter i sina lärarutbildningar, arbetar 
likartat. De varierar sin undervisning för att alla eleverna ska få möjligheten att utveckla 
sin läsning och skrivning på ett bra sätt. Under de år som lärarna varit verksamma, har 
de breddat sin sakkännedom på flera sätt.  Utifrån erfarenheter, förebilder och 
kompetensutveckling är de aktiva i valet av vad som ska införlivas i deras egen 
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undervisningsrepertoar. Lendahls (1996) talar om hur lärare kan utveckla sin kompetens 
genom att pröva nya sätt att undervisa samt utvärdera och dra slutsatser utifrån detta. 
Lendahls beskriver vidare att lärarkompetens innefattar såväl förmåga att reflektera 
kring undervisning som kunskap om olika metoder för denna.  
   Metodmässigt sett, blandar lärarna tankar från både ljud- och helordsmetoden. Lärarna 
reflekterar kring sin undervisning och använder det som passar dem själva och 
elevgruppen. Detta står i samklang med tidigare forskning, där vikten av att använda sig 
av flera metoder belyses (se Myrberg, 2003; Adams, 1990; Snow m.fl. 1998).  
    
 I undervisningen utgår lärarna från läseboken och den tillhörande övningsboken. 
Blomqvist och Wood (2006) har sammanställt ett tiotal intervjuer med några av de 
”expertlärare”, som ingick i Konsensusprojektet. Projektet pågick 2001- 2006. I detta 
identifierades ett antal expertlärare, vilka valdes utifrån tre kriterier: omtalad skicklighet 
och lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning, väl teoretisk underbyggnad 
(dokumenterad i form av artiklar, uppsatser och dylikt) samt en god förmåga att 
kommunicera dessa erfarenheter och idéer till andra. En av expertlärarna, vid namn 
Bergh, beskriver hur elevernas olika förutsättningar och möjligheter bör vara 
utgångspunkten för undervisningen. Hon påtalar att det inte är möjligt att inrikta 
undervisningen utifrån varje elev i en klass och att läraren därför måste välja ett 
arbetssätt som grund (Blomqvist & Wood, 2006). Det är möjligt att lärarna, som jag 
intervjuade har valt att ha läromedlen som en bas för undervisningen, just för att ha 
något att utgå ifrån i läs- och skrivinlärningen. Även den lärare som provat att undervisa 
utan läromedel, har återgått till att använda dem. Frost (2002) anser att en läs- och 
skrivundervisning som baseras på, för klassen, gemensamma läromedel visserligen kan 
göra det lättare för läraren, men att det finns en risk för att varje individs behov inte 
tillgodoses. Dock uppmärksammar de intervjuade lärarna de elever som inte hänger med 
i de gemensamma läromedlen och individualiserar undervisningen på så sätt. Lärarna 
använder sig av olika strategier för de elever som sackar efter, gemensamt för dem är 
dock att de inte låter eleven fortsätta i det läromedel som vållar svårigheter. 
Undervisningen är individanpassad, såtillvida att den är varierande för att ge samtliga 
elever något. Individanpassningen innebär också att lärarna ändrar undervisningen 
beroende på elevgrupp och de enskilda elevernas utgångspunkter. 
    
Adams (1990) poängterar att eleven endast genom att läsa mycket och ofta, kan bli en 
god läsare. Vid läs- och skrivinlärningsstarten arbetar lärarna dagligen med läsande och 
skrivande på en mängd olika vis. Lärarna betonar bokstavsgenomgången, men fokuserar 
också på elevernas läs- och skrivförståelse i undervisningen. Eleverna får läsläxa varje 
vecka, där de får läsa en text högt både hemma och i skolan. McGuiness (2004) ser på 
omläsande av texter, som ett kraftfullt verktyg för att utveckla elevens läshastighet, 
avkodningsförmåga och förståelse. 
   Block och Pressley (2002) beskriver hur forskare, däribland dem själva, betonar 
vikten av att även se till läsförståelse vid läs- och skrivinlärningsstarten, men även 
högre upp i åldrarna. Samtliga intervjuade lärare läser högt för eleverna regelbundet och 
använder denna som ett verktyg för avslappning, intresseskapare inför elevens egen 
läsning och ett tillfälle för att utveckla förståelse för innehållet i texten. Lundberg 
(2006), liksom Myrberg (2003) och Moats (1999) påtalar fördelen med att läraren läser 
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högt för att utveckla elevernas språk och förståelse för hur skrift kan användas. 
Lundberg visar på att den språkutvecklande effekten varierar beroende på hur den som 
läser högt agerar. Det har visat sig vara mer positivt om högläsaren diskuterar innehållet 
med lyssnaren och inte bara läser igenom texten rätt upp och ner. Taube (1997) 
poängterar att högläsning kan vara ett sätt att ge de elever som inte mött särskilt mycket 
litteratur modeller för läsning.  
   Det var en av lärarna som inte framhöll högläsningens betydelse, även om hon 
berättade att hon gör det regelbundet. Orsaken till det kan, enligt mig, vara flera. 
Antingen är hennes åsikt i frågan om högläsningens betydelse avvikande eller så 
fokuserade hon på att berätta om andra sidor i sitt sätt att undervisa. 
    
 Lärarna försöker upprätthålla en bra och kontinuerlig kontakt med elevernas föräldrar. 
Taube (1997) poängterar att en god kontakt med elevernas föräldrar kan spela stor roll 
för hur den enskilde eleven utvecklas. I klassrummet arbetar lärarna tillsammans med 
andra (exempelvis speciallärare, andra lärare eller personer som arbetar ideellt) och 
uppger sig vara glada och nöjda med den hjälpen. På skolan, som är belägen i en mindre 
stad har de dessutom den samlade skoldagen, där hälften av eleverna i klassen turvis går 
iväg på annat varje dag. Samarbetet med speciallärare och skolbibliotekarier visade sig 
ha ett direkt samband med skolans ekonomiska resurser. Även valet av läromedel 
påverkades av skolans ekonomi och lärarna anpassade sig ( liksom vid samarbetet) efter 
det som fanns. 
    I och med samarbetet med andra, ökar lärarnas möjligheter till ett individuellt arbete 
med varje elev. En av lärarna berättade att hon istället gör tvärtom, specialläraren får tid 
för varje elev i klassrummet när de hjälps åt. Myrberg (2003) beskriver betydelsen av ett 
diagnostiskt arbetssätt. För att läraren ska kunna bedöma varje elev, krävs det tid för ett 
individuellt arbete med samtliga elever. Läraren kan lättare bedöma var eleven befinner 
sig utvecklingsmässigt och kan därmed planera undervisningen utifrån detta. Lärarna, 
som jag intervjuade verkade öppna för samarbete och bedömer eleverna tillsammans 
med speciallärare.  De diskuterar även med denna, då de noterar en elev med läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt lärarna, finns det olika slags läs- och skrivsvårigheter och dessa 
kan stödjas med varierande åtgärder. Gemensamt för dem, är att dessa åtgärder sätts in 
omgående. Myrberg (2003) konstaterar att den lärare som väntar och ser, utan att sätta 
in några stödjande insatser snarare stjälper än hjälper elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
  Att utveckla elevers läs- och skrivintresse, genom ett motiverande upplägg är något 
som samtliga lärare berättade om. Särskild vikt lägger de vid eleven med läs- och 
skrivsvårigheter. Samtliga lärare beskrev hur de regelbundet besöker skolbiblioteket. De 
som hade tillgång till en skolbibliotekarie talade i uppskattande ordalag om denna. 
Myrberg (2003) och Taube (1997) ser biblioteket som en viktig resurs för elevers läs- 
och skrivutveckling.  
    
Under arbetets gång har jag funderat vad det är som utmärker den skicklige läraren. Är 
det ett visst antal år i yrket eller kan en nyutexaminerad lärare också visa sig vara en 
utmärkt pedagog, som skickligt guidar eleven? Kan en mer erfaren lärare rentutav i 
vissa fall ha fastnat i gamla mönster och därmed inte hållit sig à jour med de nyare 
forskningsrönen, medan den nyutexaminerade nyfiket undersöker allt nyutkommet? Jag 



 

 33 

antar att dessa frågor inte kan besvaras entydigt, då även lärare är skilda individer. I min 
undersökning berättade lärarna hur de med mer erfarenhet kan variera och anpassa sin 
undervisning.  
   Jag kom att jämföra de intervjuade lärarna med en vandrare. När de intervjuade 
lärarna påbörjade sin vandring var ryggsäcken halvfull och inrymde de tankar som 
lärarna fått med sig under utbildningen. Däri fanns även lärarnas erfarenheter från sin 
egen skolgång. De hade också fått med sig en karta, men den visade sig vara 
ofullständig i vissa fall. Lärarnas största uppgift var att föra elevgrupp efter elevgrupp 
framåt och färden var aldrig riktigt densamma för någon av grupperna. Dock förstod 
lärarna vilken väg som brukade passa de flesta, efter att de vandrat med några grupper. 
Vartefter de guidade olika grupper genom terrängen, fylldes ryggsäcken med verktyg 
och annat som kommit till användning under turens gång. Dessa kunde sedan vid behov 
återanvändas med en annan grupp. Även kartan rekonstruerades, även om grunden till 
den fanns kvar. Läraren/vandraren arbetar inte ensam, utan har kontakter med flera 
personer under de olika färderna. Ska gruppen passera en flod, låter inte den skicklige 
vandraren hela gruppen ta sig över på samma vis. De flesta kanske simmar, men några 
av dem får balansera på en stock medan andra får plats i en kanot. Personerna som 
vandraren samarbetar med, hjälper också till på olika vis för att stödja individerna i 
gruppen. Märker vandraren att någon inte kan simma, tillåts denne inte sjunka. 
Vandraren byter kvickt strategi, så att alla ska kunna nå andra sidan.   
   Det jag ville visa med denna metafor var att erfarenhet, nyfikenhet, individanpassning 
och samarbete är viktiga ingredienser i lärares arbete. Ingen klass är den andra lik, även 
om de påminner om varandra i mångt och mycket. De lärare, som jag har intervjuat, 
visade sig vara flexibla såtillvida att de ställer sig öppna på flera sätt. De lyssnar till 
andra och provar det som verkar vettigt. Vidare samarbetar de med andra och gläds åt 
de resurser som bjuds dem. De använder sig av tankar från flera metoder och grundar 
undervisningen på läromedel, vilka också inrymmer tankar från flera håll. Pressley 
beskriver hur den skicklige läraren balanserar sin undervisning, genom att innefatta 
både rena färdigheter och förståelse (Block & Pressley, 2002). Lärarna betonade 
bokstavsgenomgången, men berättade även om hur läs- och skrivförståelse var av stor 
vikt vid läs- och skrivinlärningen. Lärarna skapar även balans mellan att se till både 
elevgruppen som helhet och individerna däri. De utgår från en viss varierande 
grundundervisning, men ser också till den enskilde eleven och försöker ge samtliga en 
optimal chans att utvecklas.  
    
Det har varit intressant att arbeta med uppsatsen och under arbetets gång har många 
tankar fötts. Jag upplever det som att jag satt en snöboll i rullning, i och med att jag 
fördjupat mig i området läs- och skrivinlärning. Ju mer jag läser, desto mer ökar viljan 
att undersöka ytterligare områden inom läs- och skrivutveckling. 
   När jag blickar fram emot mitt stundande arbete som lärare för de yngre åldrarna, 
känner jag en viss trygghet i att ha genomfört detta arbete. I och med att jag läst mer 
litteratur i ämnet än vad jag annars skulle ha gjort och fått ta del av de intervjuade 
lärarnas berättelser, känner jag mig mer rustad inför den tid då jag själv ska lära barn att 
läsa och skriva. 
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 bilaga 1 
          
 

           Lärarhögskolan i Stockholm 
 
           Examensarbete, förfrågan om intervju 

 
Hej! 
Jag heter Linda Johansson- Vaara och går min sista termin på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Under våren ska jag skriva mitt 
examensarbete, som kommer att behandla läs- och skrivinlärningsstarten. 
Hur gör lärare när de lär barn att läsa och skriva?  
 
Jag vill intervjua verksamma lärare med erfarenhet av läs- och 
skrivinlärning för att utreda detta. Därför undrar jag om du vill intervjuas i 
mitten på mars? Medverkan är frivillig och intervjumaterialet kommer 
endast att användas i min c- uppsats och behandlas konfidentiellt. 
 
Jag återkommer om någon vecka för att bestämma tid och plats för 
intervjun. Det bästa vore om den kunde ske på en ostörd plats, så att vi kan 
prata i lugn och ro. Intervjun kommer att spelas in på band och beräknas ta 
ungefär en timme. Bandinspelningarna kommer att raderas efter att jag har 
använt dem i min uppsats. 
 
Om du har några frågor, så kontakta mig!  
 
Tel: 0152- 12104 
Mail: johansson-vaara@hotmail.com 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh Linda Johansson- Vaara 
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Intervjuguide    bilaga 2 
 
Bakgrundsfrågor. 

• Antal år i yrket? 
• Utbildning? 
• Kompetensutveckling? 

 
Förebilder och utveckling. 

• Förebilder i din läs- och skrivundervisning? Från lärarutbildningen, andra lärare 
eller forskare? Annat? 

• Informell kompetensutveckling? Kollegor? Skolbyten? 
• Hur var det att undervisa i din allra första etta? Jämför hur det var då emot hur 

det är nu? Lärdomar, utbildningens nytta, erfarenheter osv. 
 
Hur tar du reda på vad eleverna kan? 

• Hur avgör du vad eleverna kan när de börjar hos dig? 
• Hur bedömer du deras läs- och skrivutveckling? 
• Använder du dig av formaliserade test? Vilka? 

 
Arbetsgången vid läs- och skrivinlärning. 

• Berätta om hur arbetsgången ser ut vid starten i år 1. 
• Hur arbetar du under den första terminen? 

 
Läromedel vid läs- och skrivinlärning. 

• Hur ser läromedlena ut? 
• Vem har valt dem? 
• Vad gör du när du märker att läromedlet inte passar för en elev? 

 
Läs- och skrivsvårigheter. 

• Vad gör du när du märker att en elev inte hänger med? 
• Finns det olika typer av svårigheter? 
• Om så är fallet, hur avgör du vilket som är vilket? 
• Milstolpar, som säger dig att nu är vi på rätt väg? 

 
Samarbete. 

• Hur ser samarbetet med speciallärare/specialpedagog ut? 
• Hur delaktiga är föräldrarna? Vad vill föräldrarna? Hur vill du att samarbetet ska 

se ut? 
• Finns det ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie? Hur ser det samarbetet ut? 
• Samarbete med andra personer runt dig? 
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