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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien var att undersöka vilken kunskapssyn lärare har och hur detta i sin tur kan 
påverka valet av läs- och skrivmetod. Eftersom jag ville undersöka eventuella skillnader och 
likheter hos informanten blev metoden kvalitativa intervjuer. Teoriramen utgår främst från 
Leimar (1974), Frost (2002), Lundberg (2007) och Trageton (2006), vilka samtliga visar på 
att det finns många beprövade arbetssätt kring en tidig läs- och skrivutveckling. Resultat i 
denna studie visade på variation av förklaringar kring lärarnas olika val. Traditionella läs- och 
skrivmetoder används ute i skolorna men även nya modeller finns representerade. Den mest 
förekommande är Tragetons - att skriva sig till läsning med hjälp av datorn. Det påfallande 
resultatet i studien visade att lärarna eftersträvade kontinuerlig utveckling inom läs- och 
skrivområdet, något som de tillägnat sig genom att ta del varandras lärarkompetenser och per-
spektiv på lärandet i form av pedagogiska caféer. Enligt studien verkar lärarnas egen kompe-
tensbildning vara en förutsättning för att kunna uppdatera både kunskap kring området samt 
synen på lärandet när skolan många gånger väljer att spara på kompetensutveckling trots att 
samhället och skolan ständigt förändras. 
 
Nyckelord: tidig läs- och skrivutveckling, att skriva sig till läsning, lärares syn på lärandet 
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1. INLEDNING 
 
Barns läs- och skrivutveckling är något som både fascinerar och intresserar. Läs- och skrivut-
veckling startar tidigt. Redan i spädbarnsåldern visar barn intresse för former och figurer. De 
leker med figurer som kan placeras i passande utskurna figurer. Några år senare målar de 
teckningar bestående av former och mönster, som sedan återkommer när barnet nyfiket börjar 
finna intresse för bokstäver. Kan denna förmåga vara en start på barn läs- och skrivutveck-
ling?  
Söderbergh (1979) menar att samspelet mellan moder och barn redan från födseln har stor 
betydelse för barnets språkliga utveckling. Enligt Söderberg går det även att lära barnet läsa i 
mycket tidig ålder. Detta med hjälp av för barnet kända ord nedskrivna på papper som visas 
för barnet kontinuerligt i vardagliga sammanhang där man leker in läsandet på ett naturligt 
sätt. Frost (2002) vill uppmuntra till att fler förskolor leker in språket och menar att barn som 
får möjlighet att möta skriftspråket utifrån lek och experimenterande på deras egna villkor 
ökar chansen till att ha knäckt läs- och skrivkoden när de börjar skolan.  
 
I dagens media pratas det mycket kring den ”nya” lärarutbildning som anses ska lägga större 
vikt på barns tidiga läs- och skrivutveckling. Skriftspråksinlärningen skall ske utifrån barnens 
behov och förutsättningar men också utifrån erfarenheter och i naturliga och vardagliga sam-
manhang. En tidig start i barnens läs- och skrivutveckling gynnar samtliga barn när det är 
dags att träda in i skolvärlden och det ligger på lärarnas och skolans ansvar att ständigt ge 
möjligheter till att en utveckling sker. Eftersom jag själv är i slutskedet av min lärarutbildning 
där jag inriktat mig på barns läs- och skrivutveckling finner jag det intressant att studera hur 
arbetet med detta ser ut på skolorna idag. Jag har insett att arbetet med läs- och skrivutveck-
ling kan variera bland landets skolor, eftersom det nationellt inte finns någon gemensam me-
tod att följa. I den svenska skolan finns ett utrymme för stor variation i valet av arbetssätt, 
metoder samt även lärarens förhållningssätt och kunskapssyn inom läs- och skrivområdet. Det 
svenska skolsystemet bygger på en målinriktad modell, där verksamheten styrs av statens 
uppsatta mål för en likvärdig utbildning och där den enskilde läraren har såväl frihet som an-
svar att välja arbetssätt. Det kan jämföras med t.ex. Nya Zeeland, där finns en nationell enig-
het om hur läs och skrivutveckling ska bedrivas (Alleklev & Lindvall 2000).  
 
Min nyfikenhet för detta område har uppkommit under utbildningens gång. Med detta som 
bakgrund fann jag det intressant att forska om hur lärare ser på sin egen – och barns kunskap 
samt hur detta kan påverka valet av läs- och skrivmetoder. Vad är anledningen att vissa lärare 
väljer att använda sig av traditionella läs- och skrivutvecklingsmetoder medan andra lärare ger 
sig på att prova de ”nya” modellerna? 
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2. SYFTE 
 
Att undersöka hur lärare beskriver sin kunskapssyn inom den tidiga läs- och skrivutveckling-
en, samt valet av arbetssätt inom barns tidiga läs- och skrivutvecklingen i åldrarna 6-8 år  

2.1 Frågeställningar: 
 
- Vilken syn har lärarna på barns läs- och skrivutveckling? 
- Vilka omständigheter kan inverka på valet av arbetssätt? 
- Vilka läs- och skrivmetoder används i arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling?  
 

3. BEGREPP 
 
Jag har valt att använda mig av de tre begreppen: tidig läs- och skrivutveckling, barns skrift-
språksutveckling samt lärares inställning och attityd. Dessa begrepp är av stor betydelse för 
barns utveckling och lärande i skolan. Begreppen är vida i sin mening och kan tolkas olika, 
därför har jag valt att förklara dessa lite noggrannare för att bena upp vad jag söker efter. 

3.1 Tidig läs- och skrivutveckling 
 
Tala, lyssna, läsa och skriva är de språkliga funktionerna som ger oss kunskap och kontakt 
med omvärlden menar Stadler (1998). Att tala och lyssna är naturliga förmågor som de flesta 
människor har och som vi ständigt använder oss av. Skriva och läsa är däremot förmågor som 
kräver ansträngning för att lära in. Människans skriftspråk har skapats för att fylla kulturella 
behov. Det utvecklas inte, liksom talet, spontant utan måste läras in med vägledning. Den 
naturliga språkutvecklingen leder inte alltid självmant fram till en språklig medvetenhet och 
insikt om språkets formella sida. Vid skolåldern är de flesta barn bekanta med skriften och har 
fått viss språklig medvetenhet (se Bornholmsmodellen, sid 10), vilket gör de intresserade av 
att lära sig läsa och skriva. Stadler påpekar dock att barn är olika och utvecklas i olika takt och 
därför har skiftande erfarenheter utifrån sin uppväxtmiljö. Barn som tidigt fått lyssna på sagor 
och berättelser kan snabbare ana funktionen med skriften.  
 
Lidholt, Granström, Ahlstrand & Arnqvist (2003) menar att synen på barns utveckling av läs- 
och skrivfärdighet har varierat över tid och belyser två synsätt som dominerat kring tidigt 
1900-tal. Det första perspektivet utgick från att barnets utveckling var styrd av den biologiska 
mognaden, barnets kroppsliga mognad. För det andra ansågs barnets läsmognad bero på den 
läs- och skrivstimulans som barnet fått av vuxna innan skolstarten. 

3.2 Barns skriftspråksutveckling  
 
Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (1999) menar att barn har olika erfarenheter av 
skriftspråket och olika behov av att lära sig läsa och skriva. En del barn vill lära sig omedel-
bart, medan andra barn lär sig i lugnare takt. Skriftspråksutvecklingens process är väldigt in-
dividuell hos människan. Barn börjar redan i tidig ålder efterlikna de skriv- och läskunnigas 
beteenden, och i och med detta har deras skriftspråksutveckling påbörjats. Ingen kan säga när 
eller var det egentligen sker.  
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När det gäller skrivförsöken ställer motoriken och koordinationen höga krav på öga – hand 
uppfattningen. Både grov- och finmotorik är nödvändigt för skriftspråksinlärningen, vilket 
många barn kan tycka är besvärligt när önskan om perfekta bokstäver i början kan vara svårt 
att uppnå. Författare menar att barns utveckling går från grovmotoriska övningar till en allt-
mer förfinad finmotorik. Därför passar versaler bättre att skriva med till en början. I det 
svenska alfabetet finns det många ”liknande” bokstäver, så som gemenerna b och d, vilket lätt 
förväxlas i tidig ålder och något som barnen ofta får öva på. 
 
Skälet till att det svenska alfabetet har både stora och små bokstäver är att de små bokstäverna 
lättare kan infogas i en flytande skrivstil. Men författarna ifrågasätter detta och menar att lik-
väl de stora bokstäverna kunde skrivas mindre och på så vis överta de små. Detta verkar dock 
vara något som forskare är oeniga om. 

3.3 Lärares inställning till läs- och skrivstimulans 
 
Lidholt m.fl (2003) har undersökt och kunnat konstatera att lärarnas inställning till kunskap 
har förändrats under de senaste årtiondena, från en inlärningsinriktad syn på lärandet till en 
syn som tar sin utgångspunkt i att läs- och skrivkunnighet är en social aktivitet som sker mel-
lan människor. Ahlstrand menar även att man ser skillnaden på synsätten kring lärandet både i 
läroplaner och ute på fältet bland verksamma lärare. 
 

4. BAKGRUND 

4.1 Teorier om lärandet 
 
Normell (2002) anser att den förändrade samhällsstrukturen gör att det är svårt att vara peda-
gog i dagens skolor. Pedagogens auktoritet vilar inte längre på någon examen eller tjänste-
ställning utan måste förtjänas då skolan inte längre anses ha monopol på kunskap. Lärproces-
sen sker ständigt och var som helst och det inte längre är enbart läraren som sitter inne med 
kunskap. 
 
Lärandet sägs vara en naturlig och nödvändig aspekt då människor alltid lärt och delat med 
sig av kunskap till varandra. Det vardagliga samtalet anses vara den viktigaste komponenten 
till vår kunskapsbildning menar Säljö (2000). Likafullt menar han att synen på inlärning har 
förändrats mycket det senaste seklet och hänvisar till nedanstående vetenskapliga kunskapsfe-
nomen som förekommit i våra skolor; 
 
Behavioristiskt synsätt 
 
Under 1900-talet dominerade den behavioristiska kunskapsteori synen på undervisningen un-
der en lång tid. Det var först kring 1950-talet som synsättet började ifrågasättas. Förespråka-
ren, Skinner menade att lärandet bäst överförs från den vuxna till barnet som uppfattas som ett 
tomt blad som ska fyllas med kunskap. Människans liv, tankar och känslor la man därför liten 
vikt vid. Förespråkaren ansåg att barnen ska få lära sig grundläggande fakta på ett strukturerat 
och förbestämt sätt. Inom denna tradition är det läraren och den yttre motivationen hamnar i 
centrum där lärarens beröm och betyg är av störst betydelse (Åkerblom 1988). 
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Konstruktivistisk kunskapssyn 
 
En av huvudpersonerna inom denna tradition är biologen Jean Piaget. Enligt Säljö (2000) var 
Piagets teorier att människan konstruerar kunskapen utifrån sina erfarenheter. Kunskapen 
skapas i samspel mellan individens sinnesuttryck och förnuft där det krävs mentala redskap 
för att kunna förstå verkligheten. Dessa tankar la grunden för det som kom att kallas konstruk-
tivismen och som fick ett stort gehör i skolvärlden under senare delen av 1900-talet. Konstruk-
tivisternas syn på lärandet sker i en inre process där människan som individ tolkar och värde-
rar de yttre stimulanserna till sin fördel. Därefter skapar individen kunskap genom sina hand-
lingar i samspelet med omgivningen (ibid.). 
 
Det sociokulturella lärandet 
 
Vygotskijs sociokulturella perspektivet på lärandet sker genom ett socialt samspel mellan in-
divider där erfarenheter och miljön formar den människa vi är. Genom dessa erfarenheter lär 
vi oss att förstå och kunna samspela. Hos barnet sker detta vanligtvis i leken där vuxna lär 
barnet grunderna som att kommunicera och öva turtagning, för att så småningom kunna delta i 
det sociala samspelet. Säljö (2000) menar att Vygotskij la stor vikt vid att utveckling sker i 
samspel med varandra, där en är mer kunnig och överför kunskap till den andre. Detta kallas 
för den proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij föds människan som kreativ där egna 
erfarenheter berikar barnets fantasi som i sin bidrar till den utvecklingsprocess som ständigt 
pågår. Säljö fortsätter och menar att Vygotskijs syn på barns utveckling hänger samman med 
den miljö de växer upp i, där vikten av kontakten i den sociala tillvaron är det mest centrala i 
hans teorier kring den kognitiva (tänkandets) utveckling. Detta synsätt har präglat de svenska 
skolorna från 1980-talet och än idag syns spåren av det sociokulturella perspektivet i dagens 
läroplaner (Lpo94) där undervisningen ska genomsyras av demokratiska arbetsformer och på 
så sätt förbereda barnen till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Läroplanerna trycker på att 
skolan bör sträva efter att vara en social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. 
 
”I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, före-
ställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom kommuni-
kation, och som därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer” (Säljö, 2000, s 68).  
 
Vidare påpekar Säljö hur det sociokulturella synsättet inte ser något slutskede för lärandet, 
och menar att de kulturella redskap vi har, som språk och andra fysiska faktorer ständigt för-
ändras, vilket i sin tur innebär att människans tänkande och kunskaper gör likaså.  
Vygotskij betonade även språkets betydelse för lärandet och påvisade att lärandet sker i olika 
sammanhang tillsammans med andra. Genom språket har människan en unik förmåga att dela 
erfarenheter, information och kunskaper med varandra för att utveckla tänkandet. Han menade 
att människornas tankar utmanas i interaktionen mellan varandra där även barn tar till sig av 
andra uppfattningar.  

4.2 Aktuell forskning 
 
Carina Fast (2007) har forskat kring hur dagens barn lär sig läsa och skriva. Hon menar att 
den syn vi har på läs- och skrivutveckling idag oftast är ålderdomlig och att vi måste anpassa 
utvecklingen inom detta område efter dagens samhälle. Idag finns det en dator i nästan varje 
hem, vilket även barnen använder sig av. Barns intressen och egenskaper i skolan bör tas till-
vara menar Fast då detta i sin tur gynnar en fortsatt utveckling hos barnen. Hon påpekar även 
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att barn lär sig i ett sammanhang, exempelvis då barnen spelar datorspel och kopplar ihop 
ordbilder (ord som barnet redan känner till) med nya ord. Ändå verkar många vuxna fortfa-
rande se datorn som en fiende, som knycker tid av barnens lärande.  
 
Caroline Liberg (2007) skriver i sin forskning om den fonologiska medvetenheten och dess 
innebörd för läs- och skrivutvecklingen. Hon ställer sig frågande till de skilda åsikterna i 
forskningar kring huruvida den fonologiska medvetenheten krävs för att nå en läs- och skriv-
färdighet. Hon hänvisar även till en tidigare forskning gjord av henne själv, Liberg (1990) där 
hon anser att den vanligaste ståndpunkten är att den fonologiska medvetenheten utvecklas 
samtidigt och integreras i dagens läs- och skrivinlärning samt hur dessa i en interaktion hjäl-
per varandra. I motsats till tidigare forskning anses läs- och skrivinlärningen inte innebära att 
man lär sig hantera skriftens redskap utan att man lär sig kunna använda de i en mängd olika 
sammanhang för olika syften. Liberg (2007) anser att det viktigaste stödet för att barns läsning 
och skrivande ska utvecklas är att läsa och skriva tillsammans med vuxna och barn samt att 
samtala kring det man har läst och skrivit. Hon menar att samtalet ska fungera som en brygga 
där man bygger upp förståelsen för det man sedan ska läsa eller skriva. En slutsats som förfat-
taren väljer att dra av detta är att barn som får möjligheten att läsa och skriva med olika per-
soner och utifrån detta får fler erfarenheter kring läsandet och skrivandet, har en bättre läs- 
och skrivprognos att lyckas än barn som inte fått dessa rika erfarenheter.  
 
Liberg (2007) pratar även om den tidigaste delen av läsandet, bland annat hur viktig del ”låt-
sasläsandet” har för barnens läs- och skrivutveckling. Hon tar även upp en annan form där 
barnen kan läsa texten utifrån situationen. Hon ger ett exempel på ett mjölkpaket där barnen 
många gånger kan ”läsa” ut ordet mjölk utifrån förpackningen. Ord som är betydelsefulla för 
barnen lär de sig snabbt. Detta är något som Trageton (2005) instämmer med och menar att 
innehållet är viktigt för att skapa ett intresse för fortsatt inlärning. Även Frost (2002) betonar 
vikten av lekskrivning redan i förskoleåldern där barnen utforskar skriftspråket på sin egen 
nivå. Detta menar han kan innebära att nybörjaren bevarar lusten och intresset för den egna 
språkutvecklingen. Frost anser även att lekskrivning i förskoleålder har en förebyggande 
funktion inför kommande skolår då barnens intresse för språk ökar, vilket i sin tur betyder fler 
läskunniga barn i skolår 1. Lekskrivning innebär att barnen långsamt tar sig igenom ett ord, 
ljud för ljud, bokstav och bokstav för att sedan skriva ner motsvarande bokstavstecken, men 
Frost menar att även om ett barn lyckas skriva ner ljuden som hörs är det inte säkert att barnet 
kan läsa vad det skrivit. Trageton har anammat delar av Frosts forskning kring sambandet 
mellan läsning och skrivning, där Frost menar att skrivandet kan ge barnen den insikt som 
krävs för att komma igång även med läsningen. Trageton har beprövat sitt skrivprojekt i Nor-
ge med bra resultat och fina lovord, medan Frost menar att det krävs mer vetenskaplig forsk-
ning inom området innan en sådan typ av inlärning bör användas.  
 

4.3 Olika synsätt på den tidiga läs- och skrivutvecklingen 
 
Dahlgren, m. fl (1999) menar att barn börjar självmant med skrivningen först innan de tar tag 
i läsandet och att detta ändå sker fast skrivandet anses svårare än läsningen. Författarna anser 
att det beror på att barn tycker det är roligare att kunna uttrycka sig med skrift än att ta till sig 
av något som andra har skrivit. Pramling (1988) har forskat kring betydelsen att utgå från bar-
nens egna tankar och funderingar när det gäller deras egen inlärning. Hon menar att barnets 
syn på inlärning är en utveckling i sig, där barnet går från att göra, till att de lär sig veta och 
slutligen kommer de att förstå. 
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Skolan och skriftspråket ställer höga krav på barnen när de träder in i skolans värld då många 
barn känner sig pressade inför skolstarten där de helt plötsligt ska prestera i läsning och skrift, 
vilket Dahlgren, m.fl (1999) menar kan vara en bidragande orsak till att dessa barn får svårt 
med inlärningen. 
 
Enligt Lendahls och Runesson (1995) är en av lärarnas viktigaste uppgifter att anpassa läs- 
och skrivundervisningen så att alla barn lär sig det som finns skrivet i läroplanen samt kurs-
planen. Den syn man har på lärandet förknippas med synen på vad barnen förväntas lära sig. 
Därför menar Lendahls & Runesson att lärarna i valet av läs- och skrivmetod måste ta ställ-
ning till vilken typ av kunskap barnet ska tillägna sig. För att lärarna ska klara av dessa val 
måste de ha mycket kunskap om olika vägar, förutsättningar och vart de leder. En viktig del i 
lärarkompetensen är förmågan till flexibilitet, att kunna ändra arbetssättet, vilket skall göras 
på rationella grunder (Stadler 1998). Vidare menar Lendahls och Runesson att lärarens roll i 
skolan är att ordna en undervisning så att barnen ges möjligheter till eget ansvar över lärandet. 
Denna lärandeteori medföljer, som Steinberg (2004) skriver att lärarens roll förändras från en 
auktoritär och ledande roll till en alltmer demokratisk vägledare, där barnen alltmer görs del-
aktiga i lärandet.  
 
Myrberg (2003) har i sin forskning kommit fram till att lärarnas val av läs- och skrivmetod 
inte är av större betydelse, utan att den största vikten ska läggas på lärarnas kompetens kring 
läs- och skrivområdet. Lärarskicklighet enligt honom är då man anses behärska många olika 
metoder och därefter anpassa dessa utifrån barnens behov. Samtidigt påpekar han att lärare 
bör blanda metoder då arbetet med en ensidig metod kan innebära risker för barnens läs- och 
skrivutveckling då arbetet efter en metod kan innebära att ”tappar” bar som inte hittar sin stra-
tegi. En blandning av metoder innebär att fler barn kan hitta sitt sätt att lära. Vidare menar han 
att kärnan i det professionella arbetssättet är att uppmärksamma det enskilde barnets strategier 
för att lösa uppgifter. Slutligen anser han att skolans pedagogik bör bygga på barnets strategi-
er, förutsättningar och framsteg, då även läraren har lättare att dokumentera barnens utveck-
ling.  
 
Skoog (2003) är av liknande åsikt och menar att om man ser på lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv kan man inte skilja olika lärandemetoder då han anser att metodens funktion skild-
rar pedagogens syn på kunskap och lärande, samt innehållet i undervisningen. Däremot mot-
säger sig Witting (1985) en blandning av metoder då det i sin tur har förödande konsekvenser 

då barnen tappar trygghet och förtroende för lärarna och dess arbete. 
 

4.4 Läsmetoder 
 
De läsinlärningsmetoder som används idag är olika uppbyggda på en kombination av analys 
och syntes. Detta beroende på vilket synsätt man har på läsning och om man anser den som en 
fortsättning på språkutvecklingen eller som en ny färdighet hos barnen. (Larson, m.fl 1992). 
Det har i sin tur betydelse för var läraren väljer att lägga tyngdpunkten på inom läsinlärning-
en, om man arbetar kring förståelsen eller avkodningen. Arbetet efter en läsmetod följer ett 
förbestämt mönster eller arbetsgång och bygger ofta på en vetenskaplig grund. Nedan följer 
två exempel på läsinlärningsmetoder: 
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Syntetisk metod 
 
Med en syntetisk metod fokuseras arbetet till det som barnen inte kan, nämligen att avkoda. 
Meningen är att svetsa ihop bokstäver och dess ljud till nya ord eller meningar, där man alltså 
arbetar från de små delarna till helhet för att få barnen att förstå. Ett arbete inom denna språk-
syn kan exempelvis ske genom lyssningsövningar där barnen skall kombinera ljud och bild. 
Nedan presenteras ett exempel på en syntetisk metod: 
 
Witting 
 
Wittingmetoden är en metod som utvecklades av Maja Witting på 1970-talet och fick sitt 
namn därefter. Metoden innebär att man i en bestämd form arbetar med delar som sen bygger 
en helhet. Arbetssättet går ut på att koda av ljudet på bokstäverna för att sedan bilda ett ord. 
Man arbetar med en bokstav i taget för att på så vis lära sig den grundligt innan man går vida-
re med nästa. Syftet med metoden är att ge barnen symbolträning (bokstav och ljud) samtidigt 
som barnen tränar på att läsa och dess förståelse. Witting (1985) anser att inlärningen ska ske 
utifrån barnets tal då hon menar att samtalen talar om hur meningar byggs ihop.  
 
Analytisk metod    
                                
Den analytiska metoden börjar med det som barnen redan kan, att identifiera ord med hjälp av 
språkliga ledtrådar. Här arbetar man med hela texter som sedan bryts ner i mindre delar. Ned-
an följer de två mest kända analytiska metoder; 
 
Whole Language traditionen 
 
Den nyzeeländska professorn och forskaren Mary Clay har utvecklat Whole language meto-
den som baserar sig på ett helhetstänkande. Metoden genomsyrar idag hela den Nya Zee-
ländska skolans läsundervisning där arbetssättet grundar sig på att barn redan från början lär 
sig att läsa och skriva med hjälp av skön- och facklitteratur. (Alleklev och Lindvall, 2000) 
 
Frost (2002) anser att Whole language traditionen lägger störst vikt på läsningen som en 
kommunikativ process. Därför menar man att alla läsaktiviteter ska ha en kommunikativ ut-
gångspunkt där barnet själv helst ska vara aktiv. Att lära sig läsa uppfattas som en naturlig 
språklig process som sätts igång då barnen börjar producera egna texter och med hjälp av rik-
tiga böcker som inte är speciellt anpassade för nybörjare. Denna tradition har fått mycket kri-
tik då många forskare anser att den inte tar hänsyn till barn som har svårt att lära sig läsa. 
 
Traditionen bygger på en dynamisk holistisk människosyn där tankegångarna betonar männi-
skans fria vilja och val. Av denna syn har traditionen som mål att varje barn ska ha friheten att 
själva välja hur de vill lära sig läsa eftersom man anser att egna erfarenheter är av största vikt. 
Samtal kring gemensamma upplevelser är något som beaktas inom denna metod där mening-
en är att barnen ska kunna relatera till det som sägs eller skrivs. Därför är det även viktigt att 
de texter som barnen läser ska utgå från deras egna talade språk för att på så vis underlätta 
läsandet. 
 
 
 
LTG-metoden 
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Ulrika Leimar (1974) har skrivit en bok om Läsning på talets grund (LTG) där läsinlärningen 
bygger på barnets eget språk. Metoden baseras på ett analysiskt arbetssätt vilket innebär att 
undervisningen går från helhet mot delar: rad, mening och ord. Bokstavsljuden analyseras sist 
innan man återgår till helheten i texten.  

 

Leimar ansåg att skriftspråket ska konstrueras utifrån barnens tankar och erfarenheter. Utifrån 
det här arbetssättet får barnen en förståelse för vad texten handlar om och kan relatera till den 
lättare. Genom att arbeta efter LTG blir barnen delaktiga och lär sig utifrån sina egna iaktta-
gelser och erfarenheter Metoden bygger på ett sociokulturellt perspektiv eftersom man arbetar 
mycket tillsammans och samspelet är en central del i klassrummet. Barnen får själva välja 
vilken bokstav de vill arbeta med, därefter följer de ett arbetsschema och olika ljudövningar. 
O och med detta är är metoden uppdelad i följande fem faser; 
I samtalsfasen byggs ordmaterialet upp vid samtal där barnen pratar kring, för dem, aktuella 
händelser. Ex. mitt hus, mina kompisar. Genom att barnen i grupp samtalar och försöker 
komma fram till riktiga benämningar ökar bland annat barnens ordförråd och begreppsbild-
ning. I dikteringsfasen dikterar barnen tillsammans i grupp kring en händelse de varit med 
om, där läraren skriver upp på tavlan vad som sägs. Viktigt här är att varje mening ska god-
kännas av alla i gruppen innan läraren får skriva upp ordet, så att det blir rätt formulerat. Bar-
nen ljudar därefter vad som skrivits. I denna fas får barnet tillfälle att undersöka sambandet 
mellan det talade ljudet och de skrivna tecknen. I laborationsfasen använder man sig av de ord 
man tillsammans dikterat och som läraren skrivit upp. Läraren skriver ner varje ord på enskil-
da lappar och delar ut minst en till varje barn. Först får barnet ex. börja leta upp sin bokstav i 
ordet, sitt ord, sin mening genom att jämföra sin lapp med den skrivna texten. I återläsnings-
fasen skriver läraren ut den text som gemensamt producerats i pappersform där varje barn får 
ett exemplar av texten och ska återberätta texten för någon kompis eller vuxen.  
 

4.5 Läs- och skrivmodeller 
 
Inom en läs- och skrivmodell innebär det att läraren har ett visst förhållningssätt till en läs- 
och skrivutveckling. I dessa läs- och skrivmodeller lägger man störst vikt på lärarens kunska-
per och förståelse inom området. Exempel på två läs- och skrivmodeller finner du nedan. 
 
Bornholmsmodellen 
 
Bornholmsmodellen uppkom genom ett danskt vetenskapligt projekt där upplägget var daglig 
planerad med språklekar för barn som ansågs ligga i riskzonen för att utveckla läs- och skriv-
svårigheter. Slutsatsen forskarna drog var att förmågan att uppmärksamma språkljud, (fonem), 
kan utvecklas genom riktade aktiviteter med dagliga språklekar (Lundberg, 2007). 
 
Modellen använder sig av språklekar som utgår från det talade språket. Bornholmsmodellen 
har blivit ett pedagogiskt arbetssätt, där målet är att utveckla och fördjupa den fonologiska 
medvetenheten hos barn. Fonologisk medvetenhet är en förmåga att koppla ihop språkets in-
nehåll och form. Det betyder att barnet kan lyssna hur ord är uppbyggda, leka med orden och 
innehållen, själv skapa rim och laborera med orden. Den fonologiska medvetenheten är en 
förmåga som utvecklas genom att barnet får höra språklekar och själv får leka med språket.  
Arbetsupplägget kring denna modell kan se följande ut:  
Lyssnande och koncentration, där inriktas uppmärksamheter mot ljud i allmänhet. Målet är att 
så småningom kunna uppmärksamma språkljud (fonem). Rim och ramsor anses utveckla bar-
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nets förmåga att upptäcka ljudstrukturen i språket, samt att skilja på form och innehåll. Bar-
nen tränar även på att jämföra långa och korta meningar, laborera med sammansatta ord, samt 
uppmärksamma ordens längd och dess betydelse, exempelvis då många barn uppfattar tåg 
som ett långt ord då tåget som föremål är långt. Förmågan att uppfatta stavelserna (analys), 
som sedan förs samman till ett ord (syntes) är även något som barnen utvecklar inom denna 
modell. En svår del i arbetet är att urskilja första och sista ljudet i ett ord, men även att identi-
fiera och dela upp ordet i fonem (språkljud) och slutligen föra samman ljudet till ett ord.  
  
Grundaren till projektet, Ingvar Lundberg menar att den fonologiska medvetenheten stärks när 
barnen på ett varierat och roligt sätt får leka, spela och undersöka med språket på olika sätt. På 
så vis menar han att den alfabetiska processen utvecklas automatiskt när barnen upptäcker 
sambandet mellan språkljuden och bokstäverna.  
 
Tragetons modell - Att skriva sig till läsning 
 
Arne Trageton är forskare och pedagog vid högskolan Stord/Haugesund i Norge som vänt på 
synen kring läs- och skrivinlärning. Han vill vända på uttrycket läs- och skrivinlärning och 
istället använda sig av skriv- och läslärande eftersom forskning pekat på att skrivning är lätta-
re än läsning. Trageton (2005) menar att 6-åringar har svårt att skriva för hand då deras fin-
motorik inte ännu är mogen för pennan. Istället önskar han att barnen använder datorn som 
skrivredskap då de kan fokusera på texten och dess innehåll istället för formuleringen av bok-
stäver. Därför ser forskaren helst att arbetet med papper och penna får vänta till skolår 2. 
 
Norges revolutionära läs- och skrivinlärningsmodell går ut på att barnen sitter två och två 
framför en dator och i nära samspel med varandra skapar en text utifrån deras egen erfaren-
hetsvärld och skriftförutsättningar. När barnen arbetar parvis ökar deras bokstavsförråd då 
barnen hjälper varandra med de bokstäver som de själva kan. Enligt Säljö (2000) är även detta 
är ett exempel på Vygotskijs proximala utvecklingszon där det ena barnet har mer erfarenhet 
och ”lär” den andra.  
 
I det första mötet med datorn får barnen prova alla tangenter och på så vis se hur varje bok-
stav ser ut. Därefter får barnen göra bokstavsräckor. Där får varje barn skriva så många bok-
stäver som de vill/kan för att på så vis bekanta sig med nya och gamla bokstäver på ett lätt sätt 
där kravet av finmotoriken inte finns. Längre fram i utvecklingen får bokstavsräckorna stå för 
en berättelse. Eftersom barnen många gånger själv vet vad deras berättelse handlar om, i hu-
vudet, har de inga svårigheter med att läsa upp berättelsen trots blandningen av bokstäver här 
och där. I och med detta arbetssätt blir lärarens roll mindre central. Istället för att styra bar-
nens arbete blir läraren en guide som vägleder barnen genom deras egna texter. 
 
De senaste forskningarna har visat att det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Trageton me-
nar att dessa två går hand i hand och bör integreras. Arbetet med datorerna sker alltid parvis 
då Trageton vill åt det sociala samspelet mellan barnen. Detta arbetssätt stimulerar de till att 
hjälpa varandra med både språk och motoriken att finna rätt tangenter.  
 
 
 

4.6 Datorns roll i lärandet 
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Dagens barn och ungdomar lever i ett informationssamhälle. De utsätts för mängder av olika 
budskap med olika avsikter, men Rask (2006) menar att oavsett vad vi tycker om detta så är 
det en verklighet som barnen och ungdomarna lever i. Därför menar han att det bör vara en 
självklarhet att det är den verklighet som pedagogerna ska utbilda dem för. Rask menar att 
skolan skall vara en plats för möten, där det ska finnas tid för samtal och reflektioner hos bar-
nen. Han anser att skolorna och lärarna skall nyttja både datorer och böcker i undervisningen 
och se dem som komplement till varandra.  
En demokratisk skola behöver lärare, läroböcker och datorer. 
Rask menar att: 
 

Användandet av den nya tekniken får implikationer på en mängd olika områden. 
Det påverkar vårt sätt att vara och bete oss i flera olika avseenden. Den kommuni-
kationsrevolution som vi bevittnat de senaste 15 åren har varit utan motstycke i hi-
storien. Möjligen kan den jämföras med när vi utvecklade skrivkonsten eller när vi 
utvecklade kompetensen av att trycka böcker. Men då ska man minnas att dessa 
nyorienteringar tog årtusenden respektive århundraden att genomföra. (Rask 2006 
sid 36) 

 
Vidare pratar han kring synen på datorer, där vuxna ofta hanterar datorn som ett främmande 
språk medan barn och ungdomar ser det som ett slags modersmål som de vuxit upp med.  
 
Några tänkvärda ord:  

Gårdagens skola funderade över om lärarna skall ha rätt att beslagta elevernas mobiltele-
foner. Morgondagens skola kommer att fundera över hur samma telefoner på bästa sätt 
kan användas i den lärande kommunikationen. (Rask 2006 sid 61) 

 
Det författaren vill ha sagt är att skolan måste börja se den nya tekniken så som mobiltelefo-
ner, datorer, datorspel som något positivt som barnen faktiskt kan lära sig av. 
Det är dags att sluta prata om datorer och istället se till att den nya tekniken integreras och blir 
en självklar del av barnens eget lärande. Därför menar Rask att dagens lärarutbildningar måste 
ge studenterna egna erfarenheter av den nya teknikens möjligheter som sedan kan komma till 
användning i det kommande läraryrket.  
 
Lind & Norman (2007) nämner informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett be-
grepp vilket används i pedagogiska verksamheter då den innefattar det kommunikativa per-
spektivet på teknik som exempelvis; digitala bilder och ljud men även Internet som stöd för 
lärandet. Lindö (2002) skriver kring IKT som lärandets verktyg och menar att åsikterna kring 
datoranvändandet i skolan har varit både positiva och negativa. Flera projekt har genomförts, 
bland annat en dyr IKT satsning i skolorna men efter många hinder på vägen föll många sko-
lor tillbaka till det arbetssätt som tidigare användes. Skolverket sammanfattade projektet som 
en god med dyr insikt att det inte var tillgången av informationsteknologin utan lärarnas pe-
dagogiska grundsyn och medvetenhet som avgjorde kvaliteten på datorundervisningen. 
Många var rädda att formen tog över innehållet och att det individuella arbetet framför datorn 
innebar en förlorad dialog mellan vuxen och barn. Några år senare fick arbetslag inom alla 
skolformer chans att delta i kompetensutveckling kring IKT. Där valde man att istället fokuse-
ra på lärarnas eget ansvarstagande samt reflektion och omprövande av sina antaganden om 
undervisning och lärande i samband med IKT driva skolutvecklingen framåt. Didaktiken var 
viktigare än hårdvaran denna gång. 
  
Jedeskog (2003) skriver om olika datorprojekt gjordes runt om i Sverige även under 90-talet. 
Där såg man att barn som hade svårigheter i läs- och skrivinlärningen reagerade positivt med 
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datorstödd undervisning. Intresset för att lära sig bokstäver ökade då barnen såg hur lätt det 
var att skriva dem på datorn istället för med penna. De slapp på så vis koncentrera sig på att 
forma bokstäverna, sudda ut, forma om de, och så vidare utan kunde istället ägna sig åt inne-
hållet i deras texter. Författaren menar även att barnen stimuleras till ökad nyfikenhet att ut-
veckla och fördjupa kunskaper när de använder datorn. Att använda datorn kan för många 
barn innebära ett större ansvar för sin egen inlärning, då de själva kan bestämma vad och hur 
mycket ett visst moment behöver övas. Genom att barnen arbetar tillsammans framför datorn 
övar de sin förmåga att tänka och formulera sig klart. De stöttar varandra på så sätt att barnen 
genom stöd får förstärkta möjligheter att nå förståelse jämfört med enskilt arbete eller klass-
undervisning. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver följande:  
 

Ur ett pedagogiskt perspektiv har framhållits att IT erbjuder nya möjligheter att 
kunna anpassa såväl material, metoder som arbets- och redovisningssätt i skolan till 
varje elevs förutsättningar och behov. Informations- och kommunikationstekniken 
gör det också möjligt att öppna klassrummet mot omvärlden, i form av kontakter 
med närsamhället och ett ökat internationellt engagemang. (Myndigheten för 
skolutveckling 2003 sid 1) 

 
Vidare påpekas det att de senaste årens satsningar har visat att IKT är ett kraftfullt verktyg i 
skolan som fått en positiv reaktion från både vuxna och barn. Säljö (2000) är dock inte lika 
positiv till datorn plötsliga inträngande i skolan. Han menar att den nya utvecklingen kommer 
innebära att lärandet mestadels handlar om hur man lär sig behärska den nya tekniken och att 
det kommer ställa högre krav på läs- och skrivkunnigheten. Säljö hävdar att de interaktiviteter 
som finns i datorerna kommer att utgöra ett stort hot mot den traditionella klassrumsinterak-
tionen, då lärar – elevkommunikationen inte kommer att vara densamma och där läraren inte 
nödvändigtvis ses som ledare. Meningen skulle istället vara att barnen i samspel med varandra 
skulle söka svaret på frågan.  

4.7 Vad säger styrdokumenten? 
 
Utbildningsdepartementet (2006) och dess läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 
understryker att barnen ska få möjlighet att ta eget initiativ och ansvar. Det är något som 
LTG-metoden bygger på där arbetet med läs- och skrivutveckling sker både enskilt och i 
grupp. Lpo94 betonar även att förutsättningar ska ges för självständigt arbete, även under de 
tidiga skolåren då leken har stor betydelse för inlärningen, vilket Leimar (1974) även försökte 
anamma i LTG-metoden. Lundbergs (2007) Bornholmsmodell framhäver leken som en vä-
sentlig del i barns lärandeprocess där man får stöd av läroplanen som nämner att utforskande, 
nyfikenhet och lust att lära ska ligga till grund för undervisningen. Lpo94 syftar till att barnen 
ska få möjlighet att utforska olika arbetssätt för att på så vis bredda lärandet. Därför måste 
arbetet ge utrymme för att olika kunskapsformer ska kunna komma till användning i skolan, 
något som Trageton (2005) önskar ska öka även i svenska skolor. Myrberg (2003) menar att 
en blandning läsmetoder ger större möjligheter till att alla barn hittar en, för de, fungerade väg 
till läsning där även läroplanen för det obligatoriska skolväsendet poängterar att undervis-
ningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Man kan ställa sig frågan om 
det verkligen fungerar så i dagens skolor?   
 
Utbildningsdepartementets kursplanen (2008) i svenska belyser att barnet utvecklar sin för-
måga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel. Barnen måste utgå 
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ifrån sina egna erfarenheter för att kunna upptäcka de kunskaper som de själva beaktar kring 
språket. Därefter lär de sig, i samspel med varandra, kring språkets uppbyggnad och system. 
Utifrån alla olika erfarenheter bygger barnen gemensamt upp kunskap kring hur språket fun-
gerar i ett samspel och utifrån det får de perspektiv på sin egen språkliga förmåga. Detta är 
något som Tragetons modell ”att skriva sig till läsning med hjälp av datorn” tagit tillvara på 
där barnen parvis bygger upp kunskap utifrån deras egna erfarenheter. Trageton (2005) önskar 
dock att datoranvändandet borde få ta större plats i läroplanerna så som det görs i Norge.  
 
Datorer finns i var och vartannat hushåll numera, varför anammar vi inte detta hjälpmedel 
bättre i våra skolor? 
 

5. METOD 
 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer i min studie för att kunna få en djupare förståelse 
kring lärarnas kunskapssyn och dess val av arbetssätt (Kvale 1997). Jag ville att svaren skulle 
bli spontana och personliga där intervjun bygger på ett vardagligt men professionellt samtal. 
Syftet med sådana intervjuer är att ta del av den intervjuades livsvärld, alltså få höra dennes 
egna tolkningar kring ämnet (ibid.).  
 
Patel & Davidson (2003) påpekar två aspekter med intervjuerna; Dels standardisering vilket 
innebär ”hur” man ställer frågorna, samt strukturering vilket innebär vilket svarsutrymme 
intervjupersonen ges. Trost (2005) menar att en låg grad av standardisering innebär att man 
anpassar sig efter intervjupersonen och väljer att ställa frågorna där de passar in naturligt och 
att man låter den intervjuade styra ordningen i intervjun. Då man väljer att göra denna typ av 
intervju har man inga i förväg uppställda frågor. Under intervjutillfället använde jag mig av en 
intervjuguide där jag punktat upp tre väsentliga frågor utifrån studiens syfte så att intervjun 
inte skulle sväva utanför syftets ramar. Detta för att ge informanterna möjlighet att själva 
spegla sitt synsätt och arbete med egna ord. Jag anser att detta var en bra metod som gav 
mycket förståelse för mig som förhållandevis ”ny inom området”. Enligt Trost behöver inte 
en intervjuguide se likadan ut till alla informanter. Istället är frågorna är öppna så att infor-
manten kan tala mer fritt kring ämnet där eventuella följdfrågor blir naturligt. Dock är det 
viktigt att intervjuguiden är innehållsmässigt likvärdig för att man i slutet ska kunna jämföra 
informanternas svar. Trost menar att det är viktigt att forskaren är ordenligt påläst kring denna 
intervjuform och har ett tydligt syfte med sin intervju.  
Enligt Patel & Davidson (2003) kan kvalitativa intervjuer innebära att intervjun inte behöver 
bli styrd utifrån intervjuarens i förväg uppställda frågor, det vill säga med en låg grad av 
strukturering. Intervjupersonen ges utrymme att svara och prata med egna ord och kan nästan 
prata fritt kring ämnet. Författarna påpekar hur viktigt det är att man klargör vilket syfte inter-
vjun har, samt vad svaren kommer att användas till. Semistrukturerade intervjuer innebär att 
forskaren har en lista med ämnen och punkter som ska behandlas och frågor som ska besva-
ras. Däremot är det viktigt att forskaren är flexibel och låter den intervjuade tala öppet och 
mer utförligt kring ämnet. Därför kommer ordningsföljden på frågorna att variera utifrån hur 
den som blir intervjuad lägger upp sitt ”samtal” menar Denscombe (2000). 
 
 

5.1 Urval 
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Intervjun har gjorts med tre lärare som arbetar från förskoleklass till skolår 2. Jag har lagt fo-
kus på barns tidiga läs- och skrivutveckling, när barnen är som mest aktiva i denna process, 
vilket mestadels sker i åldern 6-8 år. 
 
Denscombe (2000) skriver att de människor som ingår i urvalsgruppen oftast väljs för att man 
anser att de har något speciellt att bidra med, en särskild inblick eller en unik position. Efter-
som mitt syfte är att ta reda på hur lärare i allmänhet arbetar med en tidig läs- och skrivut-
veckling menar Denscome att jag bör lägga stor vikt på vilka nyckelpersoner ute på fältet jag 
väljer och att detta görs utifrån den målgrupp jag valt, det vill säga lärare som arbetar med 
barns läs- och skrivutveckling i åldern 6-8 år. Antalet informanter är inte av lika hög prioritet i 
en kvalitativ forskning menar Trost (2005) som det är vid en kvantitativ undersökning där 
man söker efter antal. Författaren menar att forskaren bör begränsa sig till ett litet antal inter-
vjuer om fallet tillåter eftersom det annars lätt kan bli svårt att hantera. Det viktigaste enligt 
honom är att ett fåtal väl utförda intervjuer ger mer än flertalet mindre väl utförda intervjuer.  

5.2 Etiska överväganden 
 
Trost (2005) menar att konfidentialiteten är en viktig del i forskningar där man väljer att ute-
sluta namn för att minska risken för att informanten skall känna sig kränkt om/när forskningen 
blir publicerad. Ett sätt att avidentifiera informanten är att utesluta delar av uppgifter som 
lämnats och endast använda det som behövs för analys och förståelse. Därför har jag valt att 
beskriva mina informanter som; Lärare A, Lärare B samt lärare C för att avidentifiera perso-
nerna. Jag har även valt att blanda informanternas svar för att inte kunna avläsa upplägget 
utifrån barnens ålder. Trost (2005) poängterar även hur viktigt det är att informera kring tyst-
nadsplikt samt att informanten bör veta att han/hon inte behöver svara på alla frågor och att 
han/hon när som helst kan avbryta intervjun. Helst bör även informanten skriftligen ge sitt 
samtycke till att intervjun får genomföras för att motverka eventuella åtal. 

5.3 Utförande 
 
Utifrån mitt syfte och med stöd från litteraturen valde jag att göra kvalitativa intervjuer med 
lärare som arbetar med barns tidiga läs- och skrivutveckling för att spegla deras kunskapssyn 
och arbetssätt utifrån deras egna tankar och ord. Jag använde mig av en intervjuguide som 
vägledning för samtalet. Under intervjun användes även bandspelare och anteckningsblock för 
att komma åt både innehåll, känslor och intryck. Trost anser att fördelarna med bandinspel-
ningar är att man kan lyssna på tonfall och ordval. Författaren påpekar även att man lättare 
kan analysera sin egen del i intervjun med hjälp av bandinspelning som annars lätt glöms bort. 
Han anser att det är viktigt att göra personliga anteckningar snarast efter intervjuns slut där 
händelser under intervjun så som kroppsspråk eller synliga tolkningar dokumenteras som inte 
kommit med på bandspelaren. Innan intervjun avslutades fick intervjupersonerna möjlighet att 
tillägga något som de kände att de ville ha sagt men som inte tagits upp under intervjun, något 
som Patel & Davidson (2003) menar är ett bra sätt att avsluta en intervju.  
 
 
 

5.4 Bearbetning av intervjuer 
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Trost (2005) skriver att den kvalitativa bearbetningen inte utgår ifrån regler och överenskom-
melser, utan att den i detta fall enbart styrs av fantasin och kreativiteten. I denna studie har jag 
lyssna igenom samtliga bandade intervjuer två gånger och under tiden skriva ner ytterligare 
stödanteckningar ifall det var något jag missat. Därefter lyssnade jag ännu två gånger till för 
att skriva ner en sammanfattning av intervjun för att på så vis ta bort allt ointressant material 
som Trost kallar det. 
 
Informanternas svar sammanställdes i tabellform nedan för att synliggöra eventuella skillna-
der och likheter. Enligt Trost (2005) är detta ett bra sätt att klargöra den kvalitativa studiens 
resultat.  
 
I tabellen (se figur 1; sammanställning av resultat) kan man se att arbetssätten skiljer sig åt 
även fast samtliga lärare förespråkar det gemensamma lärandet där barnen samarbetar och tar 
del av varandras kunskaper. Alla lärare har grundutbildningar, det vill säga en lärarutbildning 
via universitet i botten inom läs- och skrivutveckling. Ett fåtal lärare har vidareutbildats och 
breddat sin lärarutbildning via universitet. Kompetensutvecklingar förekommer även där lära-
re fått möjlighet att gå utbildningar som kommunen och arbetsplatsen ordnat och betalt.  
 
 
 Arbetssätt 

 
Utbildning  
 

Synsätt 

Lärare A LTG-metoden 
 

Grundutbildning, 
Tagit del av 
kollegors kompeten-
ser /  
Pedagogiska cafèer 

Individuellt  
och  
gemensamt lärande 

Lärare B Tragetons modell,  
LTG-metoden 
 

Grundutbildning, 
Vidareutbildning, 
kompetensutbildning, 
Pedagogiska cafèer 

Individuellt 
och 
gemensamt lärande 

Lärare C Bornholmsmodellen, 
Tragetons modell. 
 

Grundutbildning, 
Kompetensutbildning, 
Pedagogiska cafèer 

Gemensamt lärande 
 

 
Figur 1;  Sammanställning av resultat 
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6. RESULTAT 
 
Jag har intervjuat tre lärare som arbetar med barn från förskoleklass upp till skolår 2. Jag val-
de att utesluta pedagogernas namn och istället kalla de Lärare A, Lärare B och Lärare C utan 
någon koppling till årskullarna för att avidentifiera personerna och dess svar. Vilket Trost 
(2005) ger medhåll till.  
 
Resultaten är redovisade på två sätt. Till en början har jag redovisat vad varje lärare svarat på 
samtliga frågor för att få en röd tråd genom intervjun. Jag har även valt att sammanställa de 
tre lärarnas svar till text för att se eventuella likheter och skillnader bättre. 
 
Frågor: 
- Hur arbetar du med barns tidiga läs- och skrivinlärning? 
- Vad fick dig att välja denna läs- och skrivmetod/modell? 
- Har du någon utbildning kring barns tidiga läs- och skrivutveckling? 
- Hur utvecklar du dig själv som pedagog? 
 
Lärare A 
 
Denna lärare arbetar efter LTG-metoden med individuell bokstavsträning samt att ljuda ihop 
bokstäver till ord. Hon har en stor klass så de barn som kommit i gång med läsningen har hon 
fått lägga åt sidan och istället lagt krutet på de barn som ännu inte knäckt koden. Läraren låter 
barnen skriva ofta, även de barn som inte ännu knäckt skrivkoden, för att träna skrivandet, 
oavsett om det bara är bokstäver eller meningar. Barnen skriver bland annat vad de gjort un-
der helgen och egna sagor kring olika teman utifrån deras egna förutsättningar och erfarenhe-
ter. På så sätt lockas barnen att skriva om sådant de känner till och intresserar sig av, vilket 
läraren anser är ett vinnande koncept då barnen finner lusten till lärandet. Hon försöker även 
använda sig av sagokort, där barnen får en början av en saga och ska sedan själv skriva en 
mitt och ett slut. På så vis blir det lättare att skriva när man har en ”ram” att följa efter menar 
hon.  
 
Denna lärare kom i kontakt med denna metod under sin lärarutbildning. LTG-metoden använ-
des sedan tidigare på skolan, vilket i sin tur blev ett naturligt val när hon själv började arbeta. 
Innan hon började jobba med läs- och skrivinlärning studerade hon hur andra lärare på skolan 
arbetade med läs- och skrivinlärning och läste själv på kring LTG-metoden för att få djupare 
kunskaper. Hon och andra kollegor har önskat kompetensutbildning inom läs- och skrivut-
veckling, men skolan har inte kunnat uppfylla de önskemålen på grund av ekonomiska skäl. 
Istället tog hon själv kontakt med andra verksamma lärare för att lära sig mer om olika läs- 
och skrivmetoder. Läraren anser att hon endast fått ytlig information kring barns läs- och 
skrivutveckling i samband med sin lärarutbildning men att hon breddat sina kunskaper tack 
vare arbetskollegornas kunskaper. Enligt henne fungerar LTG-metoden bra, trots att hon inte 
har något annat att jämföra med då hon enbart arbetat efter denna modell. Hon kan tänka sig 
att byta spår men har insett att det kommer att krävas mycket jobb av henne eftersom hon 
måste läsa på mycket. Läraren anser att olika läs- och skrivmetoder passar till olika barngrup-
per och anser att hon som pedagog måste vara flexibel och kunna byta metod om det inte fun-
gerar.  
 
Lärare B 
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Läraren har ett varierat arbetssätt där hon blandar Tragetons modell med traditionella ABC-
böcker. På så vis arbetar barnen med både dator och penna. Hon anser att pennan är ett natur-
ligt redskap redan i hemmet vilket bör nyttjas även i skolan. Framför datorn skriver barnen 
berättelser två och två eller med pennan eftersom meningen är att barnen ska nyttja varandras 
tankar och fantasi i skrivandet vilket på så sätt för dem framåt i utvecklingen. Läraren är noga 
med att inte peta i barnens texter eftersom hon anser att det kan förstöra lusten till fortsatt läs-
ning och skrivning. Det viktigaste enligt henne är att barnen finner intresse för bokstäver och 
ord vare sig de använder datorn eller pennan. Läraren uppmanar barnen att använda datorn vid 
skrivning då hon påstår sig ha sett en förbättring av läs- och skrivinlärningen sedan hon valt 
att ta in datorer till klassrummet. 
 
Denna lärare har en lärarutbildning i botten där hon fått utbildning om läs- och skrivutveck-
ling, samt en vidareutbildning inom läraryrket och slutligen en kompetensutveckling från sko-
lan på senare år då hon kom i kontakt med Arne Tragetons modell att skriva sig till läsning 
via datorn. Detta var enligt henne ett bra sätt att lära sig mer om läs- och skrivutveckling. Ef-
ter utbildningen bestämde sig dennes arbetslag att satsa på arbetet med datorn som hjälpme-
del. Det var ett helt nytt arbetssätt då hon under alla sina år som verksam lärare endast arbetat 
med traditionell läs – och skrivutveckling. Ännu tre år efter utbildningen arbetar delar av ar-
betslaget med hjälp av denna modell, vilket hon tycker är roligt. Arbetslaget stöttar varandra 
med förslag och idèer kring hur arbetet efter denna modell kan användas i alla åldrar.  De har 
även fått möjligheten att lära ut detta arbetssätt till andra intresserade lärare i kommunen nå-
got som hon anser är givande i rollen som pedagog.  
 
Läraren C 
 
Denna lärare använder sig mestadels av Bornholmsmodellen tillsammans med barnen, men 
det händer att hon blandar olika modeller. De övar på ljud, rim och ramsor. Klappar, hoppar 
stavelser och försöker leka sig till kunskap då läraren anser att barnen lär sig när de tycker det 
är roligt. Som kombination till Bornholmsmodellen har klassen två datorer i klassrummet som 
barnen får använda om de vill för att skriva berättelser, spökskrifter eller bara bokstäver om 
de så önskar. Det finns inget tvång till att använda datorn vilket denna lärare påpekar är vik-
tigt. De barn som velat har fått göra ”Big Books” två och två som de sedan tillsammans med 
läraren läst upp för klassen.  
 
Läraren menar att barnen undermedvetet lär sig bokstäver och siffror när de dagligen går ige-
nom almanackan med namnsdagar, månad och årtal vilket hon tycker är viktigt. Hon försöker 
hitta vardagliga aktiviteter där siffror och bokstäver kommer in automatiskt.  
 
Bornholmsmodellen har hon anammat från sin egen lärarutbildning och läst på under åren 
som verksam lärare. Hon anser att modellen ger bra resultat när det gäller att fånga barns läs- 
och skrivintresse. Men hon tar även in andra modeller eftersom hon anser att ju fler modeller 
som blandas, desto större är chansen att man hittar något som passar varje barn. Denna lärare 
har en lärarutbildning i grunden. För tre år sedan fick hon chansen att delta i ett läs- och 
skrivprojekt för att bredda sitt synsätt. Detta läs- och skrivprojekt erbjöds till några grundsko-
lor i kommunen och efter projektets slut bjöd skolan in andra lärare från kommunen till ett 
pedagogiskt café där tanken var att andra lärare i kommunen skulle få ta del av deras nya ar-
betssätt.  
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6.1 Sammanfattning 
 
Alla lärare arbetar med olika metoder inom läs- och skrivutveckling. Fåtalet lärarna använder 
sig enbart av en metod, medan de flesta valt att blanda metoder för att nå fler barn och för-
hoppningsvis hitta fler arbetssätt som gynnar deras läs- och skrivutveckling. Arbetssätten som 
användes var LTG-metoden, Bornholmsmodellen men mest förekommande var Tragetons 
modell – att skriva sig till läsningen med hjälp av datorn. Samtliga metoder syftar till att an-
vända barnens lust och tidigare erfarenheter som motor för att lära sig läsa och skriva.  Valet 
av läs- och skrivmetod bottnar i lärarnas kunskapssyn och utbildning där lärarens lust för att 
själv vidareutveckla kunskap genomsyras.  
 
Samtliga pedagoger har lärarutbildningar i grunden, samt flera års erfarenhet av läraryrket. 
Flertalet lärarna har från kommunens sida vidareutbildats inom läs- och skrivutveckling me-
dan enstaka pedagoger valt att ta del av skolans lärarkompetenser för att bredda sitt synsätt 
kring lärandet. Alla lärare är eniga om att det är viktigt att utöka sin egen kunskap och synen 
på barns läs- och skrivutveckling. Därför är de villiga att ta del av kompetensutvecklingar 
inom området på olika sätt.  
 
Lärarnas kunskap, förhållningssätt och attityder är viktiga för barns lärande, därför har sko-
lorna bjudit in andra lärare från kommunen till pedagogiska cafèer där lärarna får möjlighet 
att ta del av andra pedagogers syn- och arbetssätt inom tidig läs- och skrivutveckling.  

7. RESULTATDISKUSSION 
 
Behaviorismen och Konstruktivismens syn på lärandet har länge varit ledande i landets skolor 
(Åkerblom 1988, Säljö 2000, Imsen 2000). Dagens syn på lärandet ligger till grund för Vy-
gotskijs sociokulturella perspektiv vilket avspeglas i dagens läroplaner, Lpo94 (Utbildnings-
departementet 1994) och något som anammas flitigt ute bland skolorna med tankesättet att 
inlärningen sker i samspelet mellan människor. Detta har även fått den påverkan att lärarnas 
roll i skolan inte längre är densamma. Steinberg (2004) menar att skolan förändrats från att ha 
vara auktoritärt styrd till att numera ha en demokratisk syn där barnen görs delaktiga i läran-
det och där lärarens roll blir att vägleda barnen i deras jakt på kunskap. Min personliga åsikt 
är att ta vara på barnens kunskap och nyttja detta i lärandesituationerna. Jag anser att barn 
lättare kan förklara och ge varandra instruktioner utifrån sina egna erfarenheter och perspektiv 
än att förstå vuxnas tolkningar. Därför anser jag det vore obegåvat av lärarna att utesluta bar-
nen som vägledare till lärandet. Normell (2002) är enig om att samhället förändrats och att 
detta bidragit till att pedagogens auktoritet numera måste förtjänas eftersom skolan inte längre 
anses ha monopol på kunskap. Istället har man funnit att lärandet sker i en ständig process och 
även utanför klassrummets väggar. Något som Säljö (2000) anser är en självklarhet då hela 
vårt samhälle är beroende av lärandet för att utvecklas. Nedan har jag har valt att synliggöra 
resultatet utifrån studiens frågeställningar. 
 
Vilken syn har lärarna på barns läs- och skrivutveckling? 
 
Larson m.fl (1992) anser att lärarens synsätt tydligt speglar av sig i den språkmetod som an-
vänds i undervisningen, och menar även att läraren måste noggrant överväga vilken metod 
som skall användas utifrån det synsätt han/hon har. 
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Lärarna i studien visar sig ha ett liknande synsätt kring barns läs- och skrivutveckling där 
samtliga lärare menar att resultatet av inlärningen ligger på pedagogernas ansvar. ”Alla barn 
kan lära sig läsa och skriva men det är upp till oss hur väl de lyckas” sa en av lärarna i under-
sökningen. Dahlgren, m.fl (1999) ger medhåll till detta och anser att barn har olika erfarenhe-
ter av skriftspråket och därmed olika behov av att lära sig läsa och skriva vilket kan vara en av 
orsakerna till att det går långsamt för vissa barn. Författarna menar även att många barn kän-
ner sig pressade av att börja skolan då de helt plötsligt måste lära sig läsa och skriva, vilket 
också kan vara en bidragande orsak till att inlärningen tar längre tid för vissa barn. Jag anser 
att barn som tidigt uppmuntrats att låtsasläsa och lekskriva finner lusten till språkinlärning då 
aktiviteten sker av egen vilja och inspireras av vuxna. Därför menar jag att vuxnas roll är av 
stor betydelse för barnens skriftspråksprocess. Detta är något som även studien visar, då samt-
liga lärare finner att undervisningen ska utgå från barnens intressen och menar att lekskriv-
ning är en bra start i barnens läs- och skrivutveckling. Frost (2002) och Liberg (2007) upp-
muntrar till denna inlärningsprocess som ger goda förutsättningar för att närma sig skriftsprå-
ket. En av lärarna ansåg att det är skolans fel att barn har problem med läs- och skrivinlär-
ningen, inte barnens. Detta är något som vissa lärare haft i åtanke då de bytt och förnyat sitt 
arbetssätt och sett en positiv förändring kring barnens läs- och skrivutveckling. 
Alla lärare vill ständigt utveckla sin egen kunskap och synen på barns lärande. Detta med 
hjälp av kompetensutvecklingar som några lärare har fått möjlighet till där kommunen ordnat 
utbildningsdagar om barns läs- och skrivutveckling. Andra lärare har istället breddat sin kun-
skap kring området med hjälp av kollegornas kompetenser och pedagogiska caféer där flera 
lärare samlas för att ta del av varandras pedagogiska kompetenser för att på så vis vidga sin 
syn på lärandet och arbetet med barns tidiga läs- och skrivutveckling.  
 
Vilka omständigheter kan inverka på valet av läs- och skrivmetod? 
 
Studien visar på att lärarna i undersökningen dels stödjer sitt arbetssätt på tidigare erfarenhe-
ter, bland annat kunskaper, utbildning, skolans tidigare arbetssätt samt deras personliga an-
knytning och synsätt till en läs- och skrivutvecklingsprocess. Andra bidragande faktorer visar 
sig vara huruvida barngruppen är ”mottaglig” för lärarens utformning av arbetssätt. Några av 
lärarna i undersökningen ansåg att alla läs- och skrivmetoder inte passar för samtliga barn-
grupper, utan att pedagogerna måste vara lyhörda och flexibla för att kunna byta mönster ifall 
man ständigt arbetar i motgångar där både barn och lärare blir lidande. Enligt Myrberg (2003) 
och Skoog (2003) är valet av läs- och skrivmetod inte är av största betydelse utan menar att 
lärarnas kunskaper kring området är av främst relevans. Stadler (1998) menar att barn som 
påbörjar sin läsinlärning med bristande språklig medvetenhet i förhållande till sina jämnåriga 
kamrater har svårt att komma ikapp med läsinlärningen utan hjälp. Därför anser vissa lärare 
att det är viktigt att börja träna den fonologiska medvetenheten, exempelvis i form av Lund-
bergs (2006) Bornholmsmodell redan i tidig ålder där språket leks in. Andra lärare menar att 
pedagogernas inställning till lärandet är av betydelse för valet av läs- och skrivmetod, och 
anser att alla lärare måste själv vilja utvecklas och ständigt ta del av nya undervisningsmeto-
der för att nå framåt i sitt arbete. Stadler (1998) menar att de lärare som anstränger sig att söka 
efter kunskap om vetenskapligt underbyggda teorier kring läsprocessen, skapar möjligheter att 
utveckla sin kompetens och bredda perspektivet på lärandet. Hon anser att samliga lärare som 
arbetar med läs- och skrivutveckling ska genom utbildning få goda kunskaper så att hon/han 
därefter kan ansvara för att arbetet utifrån det valda arbetssättet kan användas för att nå de 
uppsatta kunskapsmålen. Samtliga lärare i undersökningen har lärarutbildningar i grunden där 
de fått kunskaper om läs- och skrivutveckling. Flertalet lärarna har dessutom deltagit i ett läs- 
och skrivprojekt som inneburit att datorer börjat användas i läs- och skrivinlärningen. Vissa 
av de har önskat sig mer kompetens kring barns tidiga läs- och skrivutveckling, men eftersom 
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kommunen inte gjort anspråk på lärarnas önskemål till självutveckling har lärarna börjat ta del 
av kollegors lärarkompetenser och på så vis lära av varandra. 
Enligt mig bör vidareutveckling vara en självklarhet inom läraryrket eftersom både samhället 
och barnen ständigt förändras. Jag stödjer Myrbergs (2003) tankar när han skriver att valet av 
läs- och skrivmetod inte är det viktigaste i arbetet med läs- och skrivutveckling utan anser att 
läraren och dess kompetenser avgör hur och när barnen lär sig läsa och skriva. Här har vi lära-
re ett stort ansvar att ta då yrket kräver ständig överskådning och strukturering för att finna 
lämpliga arbetssätt som passar alla barn.   
 
Vilka läs- och skrivmetoder används i arbetet med barns tidiga läs- och skrivut-
veckling? 
 
Denna studie visar på att LTG-metoden, Bornholmsmodellen samt Tragetons modell ”att 
skriva sig till läsning med hjälp av datorn” används i arbetet med läs- och skrivutveckling på 
skolorna. Undersökningen visar även att lärarna ofta väljer att blanda metoderna för att finna 
bästa resultat. Leimar (1974) anser att LTG-metoden är ett naturligt sätt för barn att lära sig 
läsa då metoden bygger på barnets egna språk där förståelsen gradvis ökar för ljud och bok-
stäver ett steg i taget. Processen i denna metod är både självständigt och gruppvist arbete, där 
barnen arbetar tillsammans för att på så vis ta del av varandras kunskaper kring området. Lä-
raren låter barnen skriva om händelser och sagor utifrån deras egna erfarenheter och kunska-
per. Något som Allard & Sundblad i Kullbergs forskning (2006) anser är viktigt för att behålla 
lusten till lärandet. Även Fast (2007) har studerat och funnit att barns intressen och egenska-
per i skolan bör tas tillvara bättre då hon menar att detta i sin tur gynnar en fortsatt utveckling 
hos barnen. Med det menar hon och Rask (2006) att datorn bör användas oftare i skolsam-
manhang då många barn intresserar sig för datorn och dess användning.  
 
Tragetons (2005) modell ”att skriva sig till läsning med hjälp av datorn” tillägnar sig liknande 
tankesätt där barnen lär sig bäst när de får nyttja sina ord i meningsskapande sammanhang och 
menar att läsandet och skrivandet ska gå hand i hand. Därför anser han att ”läs- och skrivun-
dervisning” istället bör kallas skriv- och läslärande samt att barnen bör få lästräna med egen-
producerade läseböcker. Detta är något som barnen som skriver sig till läsning med hjälp av 
datorn använder sig av eftersom de själva producerar texten som sedan läses upp. Jedeskog 
(2003) menar att barnen stimuleras till ökad nyfikenhet att utveckla och fördjupa kunskaper 
när de arbetar med datorn. Eftersom arbetet enligt denna modell sker parvis tar barnen del av 
varandras perspektiv gällande skriftspråket vilket genomsyrar Vygotskijs sociokulturella per-
spektiv att lära av varandra.  
 
Undersökningen visar även att det tredje arbetssättet, Bornholmsmodellen används för locka 
fram barn läs- och skrivlust. Denna modell ses mestadels som en lekinlärning där barnen leker 
in kunskap med exempelvis rim och ramsor. Detta för att öka den fonologiska medvetenheten 
som Lundberg (2006) menar att det krävs för att lära sig läsa och skriva.  
Kombinationerna av dessa tre lärandesituationer verkar enligt denna undersökning vara ett 
fungerande arbetssätt där läraren balanserar och utformar arbetet för att passa den närvarande 
barngruppen. Lendahls och Runesson (1995) menar att läraren främsta uppgift är att anpassa 
läs- och skrivundervisningen så att alla barn lär sig det som finns skrivet i läroplanerna och 
menar att valet av läs- och skrivmetod görs utifrån lärarens syn på lärandet. För att göra dessa 
val måste läraren ha kunskap om olika läs- och skrivmetoder, vilka förutsättningar som krävs 
samt veta vilken kunskap barnet ska tillägna sig. 
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Det var positivt överraskande att samtliga lärare låter barnen ta del av varandras kunskaper då 
jag anser att barn lättare kan förhålla sig till en jämnårig kamrats förklaringar jämförelsevis 
med vuxnas beskrivningar. När jag själv gick i grundskolan var det enskilda arbetssätt som 
dominerade där läraren mestadels stod vid katedern och förde över kunskapen. Arbetssätten i 
dagens skolor ser annorlunda ut, vilket enligt mig är en klar förbättring. Ändå kvarstår frågan; 
har vi en skola för alla? 
 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 
 
Under min studietid har jag fått möjligheten att träffa på många intressanta lärarförebilder i 
skolans värld. Därför valde jag att kontakta fyra av dessa för att höra ifall de var intresserade 
av att ställa upp på en intervju samt presentera mitt syfte med intervjun. Detta är något som 
Denscome (2000) anser bör vara en självklarhet, för att informanterna ska få möjlighet att 
ställa frågor kring intervjun innan den görs. 
 
Informanterna hade i förväg fått tillgång till intervjuguiden för möjligheten att förbereda sig 
bättre. Det är något som Denscome (2000) kan rekommendera så inga missförstånd uppkom-
mer. Även Trost (2005) tycker det är viktigt att den intervjuade ska känna sig trygg kring in-
tervjun och även i intervjumiljön. Därför åkte jag ut till skolorna där lärarna arbetade och kän-
de sig trygga och där vi kunde sitta ostört och samtala i deras respektive arbetsrum.  
Under intervjutillfällena användes bandspelare, vilket samtliga informanter gav sitt samtycke 
till. Enligt mig har det varit ett bra komplement till de anteckningar jag förde. Jag kunde inte 
se att någon av informanterna upplevde ljudupptagningen som obekväm och därför anser inte 
jag att detta ska ha påverkat resultatet av intervjuerna. Utskrifter av de ljudupptagna intervju-
erna har gjorts och används flitigt för att sammanställa samt se eventuella skillnader och lik-
heter mellan de tre informanternas svar. 
 
Kontakten med informanterna har varit mycket god och uppskattats oerhört mycket. Tack 
vare dem har denna studie gått att genomföra. Jag upplever att intervjuguiden som användes 
gav mycket bra och personliga svar eftersom frågorna var öppna och informanterna kunde i 
stort sett prata fritt kring ämnet och därmed få belysa viktiga delar av deras arbetssätt och 
kunskapssyn. 
 
Jag är medveten om att dessa tre lärares arbetssätt bara är en bråkdel av alla arbetssätt inom en 
läs- och skrivutveckling, och att denna studie på så vis är subjektiv. Därför vill jag påpeka att 
denna studie endast företräder de tre intervjuade lärare i en mellanstor kommun i Sverige. 
 
Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
När man gör en kvalitativ studie menar Patel & Davidson (2003) att det är viktigt med validi-
tet, det vill säga att man undersökt det som skulle undersökas. Enligt Kvale (1997) ska validi-
teten gå som en röd tråd genom undersökningen från början till slut. Denna röda tråd har följts 
då jag utifrån syftet formulerat lämpliga frågeställningar som utmynnats i en teoretisk bak-
grund innan resultatet slutligen förde dessa samman. Kvale fortsätter och skriver att reliabili-
tet betyder trovärdighet, vilket innebär att resultatet är trovärdigt. Om man använder intervju-
er som forskningsmetod kan man öka reliabiliteten genom att använda bandspelare. Det är 
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något jag haft i åtanke när jag valt att genomföra intervjuerna med både bandspelare och stöd-
anteckningar. Även Patel & Davidson (2003) ger medhåll till detta då de menar att det är lät-
tare att analysera materialet när man har informanternas exakta svar.  

8.2 Slutdiskussion 
 
Under studietiden har jag insett hur mycket ens egna värderingar och förhållningssätt speglar 
sig i den undervisningsform man arbetar efter. Det är inte bara att läsa en bok och utöva inne-
hållet om inte själen är med. Min studie har visat att lust, nyfikenhet och engagemang är led-
ord för en blivande lärare som mig. 
 
Forskning kring barns tidiga läs- och skrivutveckling finns i oändlighet, men hur arbetar man 
med detta ute på grundskolorna och hur ser lärarna ser lärarnas kunskapssyn ut? 
 
Efter att ha gjort intervjuer ser jag tydligt att arbetet med läs- och skrivutveckling kan se väl-
digt olika ut från skola till skola, från lärare till lärare. Barnens olika åldrar och lärarnas för-
hållningssätt har medfört att arbetet med läs- och skrivutveckling skiljer sig åt. Studien visar 
på att både traditionella metoder och nya läs- och skrivmodeller används ute på fältet, men att 
fler lärare önskar sig bredare kompetens inom området för att kunna tillgodose samtliga barns 
behov. Klasserna blir större och läraren räcker knappt till. Därför väljer många lärare att dela 
in barnen i grupper där barnen själva hjälper varandra och där Vygotskijs filosofi: ”vi lär oss 
av varandra” används mer och mer. Leimars (1974) revolutionära arbetsform om barns läsin-
lärning som bygger på barnets egna språk, och som fortfarande används ofta i dagens skolor. 
Studien visar på att även de barn som arbetar med den traditionella läs- och skrivinlärningen 
verkar alltmer arbeta i grupp för att ta del av varandras kunskap. Med detta arbetssätt får lära-
ren en annan roll i klassrummet, från att ha varit ledare till att numera handleda barngrupperna 
vidare i deras diskussioner och texter. För mig verkar detta vara ett lärorikt sätt arbeta på, och 
jag hoppas att detta tankesätt även används i fler ämnen såsom exempelvis matematik där 
många barn ofta behöver hjälp. I och med detta arbetssätt anser jag att barnen även stärker sin 
egen självkänsla genom att få känna sig duktiga och hjälpa sina klasskamrater. 
 
Trageton (2005) anser i sin bok att barn bör skriva sig till läsning eftersom det tydligen verkar 
vara lättare att skriva än att läsa. Detta är något som två av mina informanter tagit del av till 
viss del i deras undervisning och tycks se skillnader mellan barns läs- och skrivutveckling nu 
och då när enbart traditionell undervisning fanns. Lärarna anser att barnens lust till skriften 
har förändrats sedan de fått använda datorn som skrivhjälpmedel. Som jag nämnt tidigare an-
ser Rask (2006) att vuxna ser på datoranvändandet som ett främmande språk som man inte 
behärskar, medan dagens barn och ungdomar ser det som ett slags modersmål som de vuxit 
upp med. Detta är något som även min studie stödjer som visar att lärare som inte är utbildade 
inom IKT inte heller vågar använda datorerna. Därför finner jag att lärarutbildningarna borde 
lägga större vikt vid IKT användandet i undervisningssyfte, eftersom datorer kan vara ett bra 
hjälpmedel. Min personliga åsikt är att datorn borde integreras alltmer med den vanliga un-
dervisningen där barnen får skriva med både penna och dator. 
 
Resultatet i studien visar att flertalet lärare i undersökningen väljer att blanda läs- och skriv-
metoder och kombinera dessa då man anser sig hitta delar från olika metoder som tillsammans 
bildar, för dem, en fungerande modell för läs- och skrivinlärningen. Detta är något som Myr-
berg (2003) instämmer med och menar att fokus ska istället läggas på lärarnas kunskap och 
förhållningssätt. Personligen föredrar jag en blandning av metoder då tanken med detta är att 
hitta fler arbetssätt för barnen att nå målen. Idag är det tillräckligt många barn som har svårig-
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heter med inlärningen och därför anser jag att vi lärare bör ge eleverna fler möjligheter till att 
hitta just sitt sätt att lära på. 
 
Forskare som Liberg (2007) menar att vuxnas stöd för barns läs- och skrivinlärning är av 
högsta prioritet, där samtalet bygger en förståelse för det som går att läsas och skrivas. Jag 
förespråkar att vuxna bör läsa ofta för och med sina barn, då det enligt mig kan bidra till att 
barnen finner lusten till skriftspråket. Liberg poängterar även det tidiga skeendet av skriv-
ningen – låtsaskrivningen som en väsentlig del i läs- och skrivutvecklingen där barnen skriver 
krumelurer som enligt de själva föreställer bokstäver och som går att läsa. Frost (2002) anser 
att vuxna ska uppmuntra till låtsasskrivning redan i tidig ålder då detta i sin tur kan bidra till 
att fler barn tidigare finner intresset för språket vilket förbättrar oddsen till att bli läskunnig 
redan i skolår 1. Som Liberg och Frost kommit fram till visar även min forskning på att låt-
sasskrivande är av betydelse för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Barn som inte lärt sig 
skriva uppmuntras till låtsasskrivning, både för hand och med hjälp av datorn. Att på så sätt 
komma i kontakt med bokstäver, ljud, träna finmotoriken verkar enligt mig stärka barns lust 
till fortsatt utveckling. 
 
Lärarna hade gärna velat ha en bredare utbildning kring läs- och skrivutveckling redan under 
lärarutbildningen eftersom läsningen och skriften är av sådan betydande del i de åldrar som de 
arbetar med. Studien visar på att lärarna har intresse för självutveckling vilket enligt de själva 
avspeglas hos barnen då lärare som förvärvat ny kompetens och funnit hur motivation och lust 
ökat hos dem själva. Att prova nya arbetssätt och göra barnen delaktiga verkar upplevas posi-
tivt hos båda barn och lärare. De lärare som medverkat i studien anser att skrivandet är viktigt 
och att lärarnas uppgift är att uppmuntra barnen till att skriva mycket. Oavsett om man kan 
skriva eller ej så lär de sig fler och fler bokstäver som så småningom blir korta ord som i slut-
ändan blir meningar. Dock verkar lärarna vara eniga om att man ska vara försiktig med att 
rätta de yngre barnens skrivverk, då detta i sin tur kan leda till att barnen tappar intresset för 
bokstäver och skrivandet. När det gäller läsningen är även lärarna eniga om att barnen ska 
läsa elevnära texter där barnen själv varit producenter och kan relatera till texten på ett natur-
ligt sätt. Något som också som också sas var att barnen tränar sin läs- och skrivförmåga ge-
nom att läsa och efterlikna vardagliga händelser, så som genomgången av almanackan där 
både bokstäver och siffror dyker upp.  
 
Studien visar att lärarnas val av läs- och skrivmetoderna till viss del styrs av den grundutbild-
ning de innehar, och även ibland vilket tidigare arbetssätt som använts på skolan. Under ar-
betsåren har kompetensutvecklingsdagar ordnats och några har fått chansen till att bredda sitt 
eget lärande främst. Samtidigt poängterar lärarna hur viktigt det är att ta del av andra pedago-
gers kompetenser och förmågor och anamma tankesättet – att lära av varandra. Lärarna efter-
lyser djupare kunskaper inom läs- och skrivutveckling från universitetens sida eftersom arbe-
tet med detta är av sådan betydande del i de lägre åldrarna. Ute på fälten verkar många lärare 
vara rädda att prova nya arbetssätt på egen hand, eftersom de anser sig inte kunna tillräckligt. 
Samtidigt menar de att det tar mycket tid och är krävande att själv läsa till sig den nya kun-
skapen och menar att det därför är lätt att man blir ”kvar i det gamla”. Lärarna är eniga om att 
de pedagogiska caféerna, där lärarna får möjlighet att ta del av varandras arbete, betyder 
mycket då många lärare vågar ta chansen att prova nya arbetssätt och se utvecklingen med 
andra ögon. Under min studietid har jag fått chansen att delta på ett pedagogiskt café där delar 
av lärarstyrkan fått kompetensutveckling via skolan, och fått till ansvar att dela med sig av sin 
kunskap till andra intresserade lärare. Enligt mig är denna undervisningsform ett bra alternativ 
eftersom många kommuner inte har råd att vidareutbilda sin personal.    
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Slutligen vill jag säga att jag blev positivt överraskad av att höra hur lärarna ute på fältet tagit 
tag i det eget kunskapssökande när kommunen många gånger avslagit kompetensutvecklingar 
på grund av ekonomiska skäl. Istället har lärarna börjat ta del av varandras kompetenser och 
på så vis öka kunskapen kring området. Detta är något som fler kommuner borde ta tillvara 
på. Det finns många kompetenta lärare ute på skolorna som kan sprida glädje och kunskap till 
sina arbetskamrater.  
 

9. FORTSATT FORSKNING 
 
Det hade varit lärorikt att göra denna typ av forskning i ett bredare perspektiv. Att undersöka 
en viss lärarkategori hade varit intressant för att se eventuella skillnader och likheter i arbets-
sätt och kunskapshämtande. Det hade även varit berikande att göra en jämförelseundersök-
ning mellan olika kommuner för att se hur lärarnas ser på kunskap samt hur detta i sin tur kan 
påverka valet av läs- och skrivmetod.  
 
En annan intressant vinkling av ämnet hade varit att se ifall Riksdagens beslut; att samtliga 
barn i grundskolan ska få skriftliga omdömen i alla ämnen minst en gång/termin, kan påverka 
lärarnas val av läs- och skrivmetod. Riksdagen har beslutat att från och med hösten 2008 skall 
samtliga lärare som arbetar i grundskolan ge eleverna skriftliga omdömen i alla ämnen under 
utvecklingssamtalen. Detta för att synliggöra elevernas utveckling bättre där man snabbare 
ska se ifall barnet behöver extra hjälp inom vissa ämnen.  
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