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Förord 

Till att börja med vill vi tacka varandra för ett fint samarbete och stöttning genom detta 

examensarbete. Det har varit några omtumlande månader med mycket arbete men framförallt 

har det varit en mycket lärorik och givande tid. Till våra respektive, våra familjer samt våra 

vänner som hamnat lite åt sidan denna tid vill vi ge ett tack för visad förståelse. 

 

Ett stort, stort tack till de lärare som deltog i vår undersökning och delade med sig av sin 

kunskap och sina erfarenheter. Så tack till er för att ni gjorde vår undersökning möjlig!  

 

Sist men absolut inte minst, tusen tack till vår handledare Annika Elm Fristorp som hjälpt oss 

att komma vidare när vi fastnat samt gett oss ett otroligt stöd under arbetets gång.  

 

Gävle, 3/12-2013 

Anna Andersson och Josefine Johansson Törnquist  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares materiella och strukturella resurser 

samt hur de använder sig av dessa i sin läs- och skrivundervisning i åk f-3. Denna studie 

bygger på intervjuer med sex lärare som arbetar i grundskolans tidigare år. Vi har studerat 

ämnet utifrån ett sociokulturellt perspektiv.   

Den teoretiska genomgången behandlar läs- och skrivlärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Därefter presenteras en avgränsad del av forskning kring barns läs- och skrivlärande för 

tidigare år.  

Metoden i detta examensarbete utgörs av kvalitativa intervjuer med sex lärare i åk f-3. 

Samtliga deltagare har arbetat i skolans värld i många år. De har stor erfarenhet och kunskap 

inom ämnet.  

Resultatet visar att lärarnas undervisning är varierad samt sker med alla sinnen. De sex 

lärarna anser att bokstävernas ljud är viktigt och att samspel är betydelsefullt för barnens läs- 

och skrivlärande. Högläsning i hemmet och i skolan är av stor vikt enligt de intervjuade 

lärarna för att det bidrar till positiva erfarenheter av läsning. Resultatet visar även att det råder 

personal- och tidsbrist vilket leder till sämre individanpassning. En del av lärarna använder 

test för anpassa nivån på undervisningen. Vidare menar de att klassrumsmiljön har betydelse 

för barnen läs- och skrivlärande.  
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Människan lär känna sig själv och sin omvärld via sina språkliga uttrycksmöjligheter. I 

princip har alla kunskapsprocesser att göra med hur vi relaterar och uttrycker våra 

upplevelser och erfarenheter. (Lindö, 2005, s 26) 

1. Inledning 

Citatet ovan visar betydelsen av att få möjligheten till flera olika språkliga uttryck. Förutom 

talet och kroppsspråket, som normalt sätt är de första språken vi använder oss av, utvecklar vi 

genom olika intryck vår läs- och skrivförmåga. Dessa ger oss ytterligare möjligheter att 

bearbeta information men också att kommunicera. Att lära sig läsa och skriva är som att lära 

sig ett helt nytt språk vilket ställer en del krav på barnen som just börjat med läs- och 

skrivlärande i skolan. Taube (2007) skriver: 

Det första och det viktigaste som barnen skall lära sig i skolan är att läsa och skriva. 

Läskunnighet är nyckeln som skall ge tillträde till all annan kunskap.  

    (Taube, 2007, s 47) 

 Vårt examensarbete handlar om lärares arbete med barns läs- och skrivlärande i åk f-3. 

Fokus kommer att ligga på lärarnas strukturella resurser d.v.s. personaltäthet och materiella 

resurser som tillexempel läromedel och annat material samt lärmiljö och hur de arbetar 

utifrån dessa för att gynna barns läs- och skrivlärande. Vi har valt detta område eftersom det 

väckts frågor kring just detta under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Frågorna som 

uppstod handlade om lärares olika resurser samt deras sätt att arbeta med läs- och 

skrivlärande då vi har sett stora skillnader beroende på lärare. Tidigare studier och 

examensarbeten har mer berört bestämda metoder inom läs- och skrivlärande till exempel 

Camper (2006) och Nielsen och Söderström (2010). Vi har inte hittat någon litteratur där 

studier behandlar lärares egna arbetssätt utifrån de resurser som de har att tillgå. Därför vill vi 

utgå ifrån vilka resurser lärare har samt hur de arbetar med dessa i sin läs- och 

skrivundervisning i tidigare år.  

Vi har valt att studera detta ämne ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi har sett flera situationer 

under vår VFU där lärande skett på olika sätt genom samspel. Lindqvist (1999) och 

Strandberg (2006) menar dessutom att styrdokumenten till stor del är uppbyggda på Lev 

Vygotskijs teori, grundaren till detta perspektiv. Vår erfarenhet från VFU:n säger att de 

materiella och strukturella resurserna för läs- och skrivlärandet i årskurserna F-3 skiljer sig 

åt. Detta tror vi dels kan ha att göra med läroplanen. I en kunskapsöversikt skriven av 

myndigheten för skolutveckling framgår följande: 
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En central utgångspunkt i såväl förskolans som grundskolans läroplaner är att vi lär 

oss med alla sinnen. Vi är multimodala och dialogiska i lärandet. Därför är det viktigt 

att i undervisningen skapa en rik och varierad lärmiljö som ger möjlighet att skapa 

kunskap på många olika sätt. (Skolverket, 2004, s 16) 

Citatet visar det vi tror kan vara en eller flera anledningar till att vi uppfattat varierade 

arbetssätt. Vi tror att detta kan bero på lärare tolkar läroplanens riktlinjer och kursplaner på 

olika sätt. Utifrån deras tolkningar och tillgången till olika resurser och material, klassens 

storlek samt elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper formas deras undervisning. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet behandlas sociokulturellt perspektiv vilket är den teoretiska utgångspunkt 

som ligger till grund för vår förståelse av lärares arbete med barns läs- och skrivlärande. 

Genom sökningar i stadsbibliotekets databas samt DiVA, ERIC (EBSCOhost) och Higgins 

fann vi litteratur och forskning. Kapitlet inleds med en presentation av det sociokulturella 

perspektivet följt av en avgränsad del av tidigare forskning kring läs- och skrivlärande för 

tidigare år.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) utvecklade teorin om sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Han menade att utveckling och lärande sker i samspel med andra skriver Strandberg 

(2006). Det är inte den intellektuella kunskapen som är väsentlig för barns utveckling, det är 

aktiviteterna som barnen gör i skolan som leder till barns utveckling och lärande. 

Interaktioner med andra människor är framförallt det som Vygotskij framhåller som viktigt, 

vidare menar han att våra individuella kompetenser härstammar från just dessa samspel. 

Detta skriver även Roger Säljö (2000), en professor som publicerat arbeten om det 

sociokulturella perspektivet. Skola och utbildning är viktiga miljöer för var vi lär oss men 

menar också att vi tar in kunskap och lär oss i andra sammanhang. Han nämner exempelvis 

att vi lär oss med vänner, i familjen, vid matbordet, fritidsgården, via samtal och så vidare, 

alltså att vi lär oss genom interaktion med andra människor. 

Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera jag göra själv. Mitt 

inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra. 

(Strandberg, 2006, s 11) 

Vygotskij talar om skolan som ”handlingens skola”. Lärare ska väl känna till den sociala 

miljön för att på bästa sätt kunna handleda sina elever, eftersom elevernas handlingar 

utvecklas genom den sociala miljön. Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet på 

lärande är arbete och handling. Pedagogen har en viktig uppgift att utforma miljön så att den 

blir dynamisk och aktiv eftersom eleven påverkas av den (Lindqvist, 1999).  

Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat rätt ingång att 

stödja dem i sökandet efter en egen strategi till lärande. (Lindö, 2002, s 121) 

Utifrån det sociokulturella perspektivet talar Liberg (2006) om barns läs- och skrivlärande. 

Hon förklarar hur man på senare år börjat se barns läs- och skrivlärande genom denna teori. 
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Liberg (2006) nämner också att teorin kommer från tidigare forskning men att den på senare 

år blivit ett nödvändigt sätt att förklara hur barn lär sig läsa och skriva i ett större 

sammanhang. Tidigare var det vanligt att studera barns läs- och skrivutveckling genom att 

titta på barnets sociala samspel. Det perspektivet kallas för sociokognitivt perspektiv. För att 

studera något ur ett sociokulturellt perspektiv fokuserar man på de sociokulturella 

sammanhangen, hur vi som människor medverkar för att skapa dem samt på vilket sätt vi 

skapar dem.  Frågor som är typiska inom detta perspektiv är exempelvis: ”Hur ser 

sammanhangen ut, vilka villkor råder, hur deltar man i de här sammanhangen och vad bidrar 

man med?” (Liberg, 2006, s 21).  

Säljö (2000) menar att sammanhangen har ändrats över tid, vad man skall ha kunskap om, 

exempelvis om ett land inte bedriver handel med andra länder är det inte så relevant att 

studera och lära sig främmande språk. Men det är inte enbart hur mycket eller vad vi ska lära 

oss som varierar, det är även hur vi lär oss samt tar del av kunskaper som växlar beroende på 

vilka kulturella sammanhang vi lever i. Säljö anser att kunskapen som finns i våra hjärnor 

inte är det mest väsentliga, det viktiga är hur omgivningen ser ut, vilka krav som ställs samt 

vilka resurser som erbjuds. Kulturvarelser menar Säljö, där tänkande och samspel sker i 

sällskap med andra människor i vardagen men det finns även materiella resurser i vår 

omvärld som vi kan utnyttja för att tänka med, till exempel en miniräknare. 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med 

tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som 

våra egna biologiska förutsättningar sätter upp. (Säljö, 2000, s 17) 

Barn möter skrivning och läsning i växlande situationer vilket innebär att de på så vis har 

olika erfarenheter av detta. På olika sätt orienterar sig barnen i den skriftspråkliga omvärlden 

vilket gör att olika behov uppstår hos barnen. Exempelvis i vilken takt man vill lära sig eller 

hur man lär sig att läsa och skriva eftersom inlärningsprocesserna ser annorlunda ut för var 

och en (Dahlgren m.fl., 2006). 

2.2 Fonologisk medvetenhet  

Ett utvecklat skriftspråk sägs ha börjat användas runt 4000 år f.Kr. i nuvarande Irak, vid 

Tigris och Eufrat. Detta skriftspråk var inte speciellt förfinat och inga grammatikregler 

behövdes. Det bestod enbart av bildskrift som innehöll antalet objekt, till exempel hur många 

djur som fanns för att på så vis kunna hålla reda på produktionen. Skriftspråket har ändrats 

över tid. Det har övertagits av olika folkslag som satt sin egen prägel på det, tillexempel 
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införde grekerna att skrivandet sker från vänster till höger. Det gemensamma för 

skriftspråken trots sina olika former och uttryck är att de alltid haft syftet att förmedla 

budskap mellan människor (Dahlgren m.fl., 2006). 

Det alfabetiska skriftsystem som vi har i Sverige är ett antal olika bokstäver som kan sättas 

ihop och på så vis bilda ord, satser, fraser, texter och meningar. Bokstäverna i alfabetet har 

sitt eget ljud i talet, språkljud, vilket kallas fonem när man talar om detta inom 

språkvetskapen. Att man har förståelsen för att talet består av mindre delar, alltså fonem, 

kallas fonologisk medvetenhet (Liberg, 2006). 

Arnqvist (1993) skriver att barn tidigt kan lära sig några enstaka, enkla ord utan att 

människorna runt omkring märker det. När detta sker har barnet lärt sig att bokstäverna har 

ett eget ljud, de har alltså fått förståelse för att bokstäver och fonem är sammankopplade. 

Sedan fortsätter ljudningen i skolan och för vissa barn blir denna process någorlunda lätt 

medan vissa får det betydligt svårare. Att ljuda fram ett ord är inte desamma som att läsa en 

text, det krävs mycket koncentration vilket kan vara ansträngande. Detta kan leda till att en 

del barn får negativa erfarenheter av läsning. Det viktigaste menar Arnqvist är att ge barn 

positiva erfarenheter av skriften redan från början. Arnqvist anser att barnets förmåga ska 

utgöra utgångspunkten och uppgifterna ska anpassas därefter. 

Enligt Liberg (2006) har barn som är fonologiskt medvetna ofta lätt för sig att veta hur 

skrivtecknen används i skrivande och läsande. Däremot råder det olika åsikter om detta, om 

det är den fonologiska medvetenheten som förutsätter läs- och skrivinlärningen eller om det 

är tvärtom. Inom dagens forskning är det vanligaste ställningstagandet att den fonologiska 

medvetenheten och läs- och skrivinlärningen sker som en gemensam process, och att dessa 

utvecklas samtidigt. Dahlgren m.fl (2006) menar att det skrivna språket är uppdelat i två 

delar, att läsa och att skriva, dessa två aktiviteter är sammankopplade och förutsätter 

varandra. Detta betyder att det inte finns någon mening med att skriva något om det i sin tur 

inte finns någon som kan läsa det. För att överhuvudtaget diskutera skriftspråket krävs det att 

båda aspekterna, läsa och skriva, tas med.  

2.3 Sociokulturella faktorer 

Det är även andra språkliga förmågor, förutom fonologisk medvetenhet, som har betydelse 

för en grundläggande läs- och skrivutveckling men även för en god fortsatt utveckling. Dessa 

förmågor kan bland annat vara att kunna återge berättelser och satser, ha ett stort ordförråd 

samt ha förmågan att vara en aktiv samtalspartner. Dessa generella språkförmågor har ett 
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samband med fonologisk medvetenhet. Det är i familjen som dessa språkliga förmågor tar 

form för barnen, och även i förskoleklass och förskolan (Liberg, 2006). Hon menar att barn 

från olika sociokulturella uppväxtförhållanden, med olika modersmål och språklig bakgrund 

eller med olika typer av funktionsnedsättningar däremot lyckas varierande bra i skolans 

språkliga värld. De deltar i läsande, skrivande och samtal i skolan utifrån deras erfarenheter 

och vanor, olika språkliga landskap har format dem. Att läs- och skrivaktiviteter yttrar sig 

olika inom olika kulturer anser även Axelsson, M. & Jönsson, K. (2009). Varje person deltar 

på olika sätt i läs- och skrivsituationer under livets gång. Därmed får de genom sina 

erfarenheter sin alldeles egen läs- och skrivhistoria.    

Lärandet av skriftspråket är en mycket viktig grund för att barnet ska ges en chans att 

kunna delta i och vara medskapare av den värld och den kultur vi lever i. (Liberg, 

2006, s 150) 

I de tidiga skolåren är det vanligt att barn lär sig läsa och skriva med hjälp av ljudningsteknik 

skriver Liberg (2006). Denna teknik går ut på att ljuda ihop bokstäver till ord och på så vis 

lyssna vad ordet blir. Att läsa på detta sätt kallar Liberg för grammatiskt läsande, vilket kan 

vara ett stöd i det tidiga läslärandet. Följt av grammatiskt läsande lär sig barn senare det som 

kallas för effektivt läsande vilket är målet med den grammatiska läsningen. Det är i detta 

skede barnet är nära att bryta den alfabetiska koden. Vidare skriver hon att det effektiva 

läsandet och skrivandet styrs av den inre motivationen vilket skapar meningsfullhet i läs- och 

skrivsituationen. Målet med läs- och skrivundervisningen i så väl hem som skola, ska enligt 

Liberg vara just att barnen utvecklar sin meningsskapande och språkliga förmåga. Med hjälp 

av barnets inre motivation och med varierade verktyg och språkliga situationer anpassade 

efter barnets förutsättningar och individuella nivå tränar barnet på att använda sina förmågor. 

Här nämner Liberg reflektion som ett verktyg. 

Läs- och skrivlärande är grunden för att utveckla den skriftspråkliga repertoaren. Det 

innebär att man kan delta i allt fler och alltmer avancerade sammanhang där 

skriftspråket används för att skapa mening inom olika ämnesområden.  

    (Liberg, 2006, s 148) 

Liberg presenterar olika aspekter av tillägnandet av läs- och skrivspråket. Hur dessa aspekter 

är sammankopplade och hur vuxna, i hemmet och skolan, kan väcka intresset för läs- och 

skrivlärande hos yngre barn samt hur de behålla dessa kunskaper längre upp i åldrarna. 

Caroline Liberg är professor i Utbildningsvetenskap med inriktning läs- och lärprocesser. 
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Hon har många års erfarenhet samt har publicerat många verk inom detta område vilket gör 

hennes forskning tillförlitlig. 

Axelsson, M. & Jönsson, K. (2009) för liknande resonemang och talar om vikten av att lärare 

ska fortsätta bygga på barnens erfarenheter och intressen, detta leder till att barnen blir mer 

motiverade till fortsatt lärande. Vidare förklarar Liberg (2006) att man som förälder, pedagog 

eller lärare ska erbjuda utmanande ”språkrum”. Det är där barnet får chansen att använda och 

vidga sina språkliga kunskaper. Läs- och skrivlärandet kan i dessa språkrum utformas på 

olika sätt. Författaren ger här exempel på läsande språkrum. En skola kan vara ett bra 

språkrum genom att exempelvis erbjuda mängder av litteratur med olika karaktär. Det kan 

vara ”texter som man skrivit själv och färdigproducerade texter som man finner i tidningar, 

böcker och på nätet” (Liberg, 2006, s 155). Det är av vikt för barnet att läsa tillsammans med 

en vuxen i början och att samtala om böckerna de läser. De skrivande språkrummen 

kännetecknas enligt Liberg av skolor där man kan se att barn och vuxna samarbetat för att få 

fram texter. Vilket man kan se genom att texterna fått en mottagare eftersom texter och bilder 

sitter uppe i till exempel skolans lokaler. Både i de läsande- och skrivande språkrummen 

pågår aktiviteter anpassade efter barnens intressen och behov. Författaren tar vidare upp 

reflektionens betydelse och menar att det är genom reflektion vi uppfattar innebörden vad vi 

faktiskt läst och skrivit. För att förstå detta kan språklekar vara till hjälp. Att få rim och 

ramsor nedskrivna och både uttala dem och se orden framför sig tränar flera sinnen vilket 

leder till att barnet lättare lär sig. Både Lindö (2002) och Axelsson, M. & Jönsson, K. (2009) 

talar om lekens betydelse för läs- och skrivutveckling genom flera sinnen. Liberg skriver: 

I de här språkrummen ges barnen möjlighet att få uttrycka sig på olika sätt i tal, skrift, 

bild, film, drama, rörelse och musik. […] Språkrummen är med andra ord fyllda med 

en mängd material att arbeta med. (Liberg, 2006, s 155)   

2.4 Kognitiva faktorer                  

Inom forskning används olika begrepp vilket beror på att forskare har olika teoretiska 

utgångspunkter. Till skillnad från Liberg, som menar att lärande sker utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, talar Taube istället om inlärning genom kognitiva faktorer. 

Lärande kan ske i olika former och se olika ut beroende på sammanhang. I skolan sker en typ 

av inlärning och i hemmet en annan.  Taube kallar inlärning i hemmet och inlärning i skolan 

för ”varmt” och ”kallt” lärande där hon menar att det varma lärandet kännetecknas av sådant 
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som sker i vardagen utan att vi tänker på att vi tar in det.  Det kalla lärandet är traditionell 

inlärning till exempel komplicerade uppgifter. Vidare uttrycker Taube att det varma lärandet 

inte är något vi anstränger oss för att ta in och det är mer kopplat till vårt känsloliv. Det kalla 

lärandet ses som mycket ansträngande, avlägset och abstrakt.  Taube fortsätter sin förklaring 

kring barns inlärning, gränsen mellan det kalla och varma lärandet börjar nu suddas ut ju mer 

kunskap vi får kring barns lärande i skolan. Hon skriver att ”emotionella faktorer måste 

räknas in tillsammans med de kognitiva bland sådana faktorer som har inflytande på elevers 

förmåga att lära sig i skolan” (Taube, 2007, s 34).  

Taube (2007) nämner en stor förändring på 70,80-talen som gjorde att synen på barns lärande 

ändrades ”från att se dem som passiva organismer som svarar på olika impulser från 

omgivningen till att betrakta barn som aktiva varelser” (Taube, 2007, s 35). Vidare hänvisar 

Taube till vikten av kognitiv inlärning och tar upp Jenkins modell som exempel. Modellen 

informerar om fyra huvudfaktorer som interagerar vid barns inlärning. Förkortat lyder 

Jenkins modell som följande:1 elevens aktivitet, 2 Utmärkande drag hos eleven, 3 

Inlärningsmaterialets karaktär, 4 Inlärningsuppgiftens redovisningsform (s 35-36). Enligt 

författaren skall en lärare ta hänsyn till dessa fyra faktorer både vid lyckad och vid 

misslyckad inlärning. Förutom Jenkins modell som belyser kognitiv inlärning menar Taube 

att eleverna behöver en egen medveten strategi för hur han/hon lär sig bäst. Detta kallas för 

metakognition. Inom denna teori ställer man sig frågor som ”är eleven medveten om hur han 

tänker inför lösandet av denna uppgift och kan han medvetet styra sitt eget tankearbete och 

sina egna strategier?” (Taube, 2007, s 38). 

2.5 Tidigare läs- och skrivmetoder 

Genom tiderna har skolan använt olika styrdokument. Dessa har haft olika innehåll och 

riktlinjer för undervisningen. I Det gränslösa språkrummet (Lindö 1998) ges en historisk 

överblick över svenska som skolämne. Där anges det att svenska blev ett riktigt skolämne 

först 36 år efter att skolplikten införts i Sverige 1842. Efter att skolan tagit över 

undervisningen från kyrkan skulle eleverna lära sig att läsa från och med sju års ålder. Den 

tidens läslärande bestod mest av innantilläsning och till liten del skrivning. Vidare skriver 

Lindö (1998) att bokstaveringsmetoden var aktuell i den tidiga folkskolan. I denna metod 

började man med att repetera bokstavens namn, därefter stavelsen och slutligen hela ordet.   

Lindö (1998) skriver att bokstaveringsmetoden brukades i skolan i nästan hundra år innan 

den byttes ut mot den så kallade ljudmetoden. Genom ljudmetoden lärs bokstavsljuden ut, 
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vilka man sedan sätter ihop till ord. Ljudmetoden räknas till svensk skolas mest använda 

metod. Den riktade in sig på duktiga läsare som uttalade varje ord rätt och läste utan avbrott. 

Förståelsen av det som lästes var inte viktigt inom denna metod. En bok som under den här 

tiden var nytänkande och vars idéer om hur lärare kan arbeta med läsundervisning i den 

tidens småskola var Vill du läsa? av Beskow och Siegwald (1935). Lindö (1998) anger att 

boken hade pedagogiska och psykologiska perspektiv som inte är helt olik dagens tankar 

kring läsinlärning. Det var först på 70-talet som en ny syn på tidigt läs- och skrivlärande kom, 

arbetssättet som i sin helhet kallas Läsning på talets grund (LTG). Ulrika Leimar lanserade 

en bok med samma namn 1974. Leimar hade i sin bok om LTG bland annat inspirerats av den 

amerikanska metodens motsvarighet Language Experience Approach (LEA). Denna metod 

stämde överens med den aktuella forskningen på området. Taube (2007) menar att synen på 

barns lärande ändrades från att barnen skulle kopiera de vuxnas kunskap, i detta fall språket, 

till att de istället skulle utgå från sig själv och sitt eget språk och bygga vidare på det där 

ifrån. 

Leimar inspirerades av betydelsen av ”elevens förmåga att själv styra sitt lärande […] att barn 

lär sig läsa och skriva genom att utgå från sitt eget talade språk” (Lindö, 1998, s 34). Det 

tänkta resultatet av LTG skulle bland annat leda till ökad läsförståelse, till skillnad från de 

tidiga inlärningsmetodernas syfte att lära sig att läsa korrekt och med flyt. Angående LTG 

nämner Lindö (1998): ”värdet av en innehållsstyrd och funktionell läsning och skrivning till 

skillnad från en läs- och skrivundervisning som till största delen bygger på formella 

färdighetsövningar” (Lindö, 1998, s 38).   

2.6 Literacy 

Begreppet literacy betyder inte enbart att man har läs- och skrivförmåga, det innebär även att 

ha förståelse för olika texter, att kunna tolka bilder och olika medier samt avlyssning (Hell, 

2012). Liberg (2006) nämner att tidigare forskning som behandlat barns beteenden i läs- och 

skrivsituationer har visat ett samband mellan talande och lyssnande och skrivande och 

läsande. Dessa språkaktiviteter gynnar varandras utveckling och är i och med det beroende av 

varandra.  

Litteracitet som begrepp har kommit att användas för det vi i dagligt tal omnämner som 

läsande och skrivande men har på senare tid fått en mer utvidgad betydelse och 

inkluderar nu också tecken och bilder. Nytt kunskapsinnehåll och nya 

kommunikationssätt förändrar på ett fundamentalt sätt vad vi vet och hur vi 

kommunicerar. (Björklund, 2008, s 15) 
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Säljö (2000) skriver att aktiviteter som att använda och producera skrift samt att läsa kallas på 

engelska för literacy. Dessa aktiviteter är sociokulturella där man använder sig av både 

intellektuella och praktiska tekniker. Vidare menar Säljö att texten, dokumentet, bokstaven 

och boken är saker som kräver att man ska känna till speciella kulturella handlingsmönster 

samt kommunikativa regler för hur dessa ska kunna tolkas och produceras. 

2.7 En språkstimulerande klassrumsmiljö 

Utöver de läs- och skrivuppgifter som eleverna ska lösa och visa att de klarat av finns andra 

faktorer som påverkar barns läs- och skrivförmåga. Det fastslår Lindö (1998) när hon 

beskriver klassrumsmiljöns betydelse för språklärandet. Här visar Lindö (1998) vikten av 

både fysiska och psykiska resurser för att gynna barns läs- och skrivlärande. Författaren ger 

en mängd exempel på material och klassrummets struktur, från böcker och spel till möblernas 

placering. Även betydelsen av att föra en dialog med barngruppen om regler eller andra 

bestämmelser som ska gälla i klassrummet för att alla ska trivas. Arne Trageton (2005) 

skriver att den fysiska miljön stimulerar eller förhindrar lärandet. Han hänvisar till den 

pedagogiska filosofin Reggio Emilia som menar att klassrummet ska fungera som en tredje 

pedagog i relation till barnen och lärarna. Klassrummet ska inredas och utformas efter 

barnens behov och även efter vad som skall läras ut. Lindö (1998) menar att allt detta ingår i 

det som hon kallar en språkstimulerande klassrumsmiljö. Detta visar att barnen lär sig och 

utvecklas i varierande miljöer och tillsammans med andra människor, vilket stämmer överens 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Att ha parbord, där barnen kan sitta två och två, 

eller att sätta ihop flera bord i ett klassrum är något som förespråkas av Trageton (2005). 

Trageton (2005) menar att barn lär sig genom att samtala och interagera med varandra. 

Vidare skriver Lindö (1998) om betydelsen av en trygg atmosfär i lärandesituationer och hur 

denna skapas. Ett sätt att skapa denna trygghet kan vara att, som kontrast till den fria leken, 

ha rutiner och ritualer i verksamheten. Exempel på sådana rutiner och ritualer som gynnar 

språkutvecklingen kan vara samlingen.  

Björk och Liberg (2006) nämner också betydelsen av klassrumsmiljön, att göra klassrummen 

funktionella och varierande för att stimulera barnens språkutveckling. Klassrummen ska bestå 

av olika avdelningar som är anpassade efter olika aktiviteter. De ska även vara utsmyckade 

på ett sätt som är tillfredställande för barnen vilket leder till att de skapar ett intresse samt 

viljan att ta större ansvar för sitt eget lärande. Björk och Liberg menar att det är viktigt att ha 

högläsning och samtal med barnen, till detta behövs en öppen och större yta. Vidare beskrivs 

läsplatser som en viktig del. Dessa behöver inte vara stora och lyxiga utan det kan räcka med 
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ett mysigt hörn med några kuddar i eller vanliga bord/bänkar. Det är olika från barn till barn 

var de väljer att sitta. Klassrum bör också vara försedda med en plats som har hörlurar och 

bandspelare, där kan barnen sitta och följa med i texterna i lugn och ro. Inspelningarna kan 

exempelvis bestå utav dikter, musik eller sagor.  

2.8 Digitala redskap 

En annan väsentlig del i ett klassrum är en så kallad skrivarverkstad. Det är en plats där 

barnen kan skriva egna texter. Olika sorters material ska finnas att tillgå barnen. Det kan 

tillexempel vara pennor, papper, klister, saxar med mera samt möjlighet att utnyttja 

uppslagsverk och ordböcker. Björk och Liberg (2006) poängterar här att datorn är viktig för 

att barnen ska kunna få fram snygga texter. Här finns många olika program för att skapa 

snygga färger och häftiga ljud, och för att inte tala om ordbehandlingsprogrammen som är till 

stor hjälp för barnen och deras texter.  

En sak kan vi dock vara säkra på: ordbehandlingsprogrammen är mycket lämpliga att 

använda från allra första dagen i skolan. Genom att leka sig fram och skriva med 

ordbehandlarens hjälp kan barnen lära sig mycket om vårt skriftspråk. (Björk & Liberg, 

2006, s 19)   

Lindö (2005) nämner datorn som ett modernt redskap för skriv- och läsprocessen. I sin bok 

hänvisar hon till ett projekt av Arne Trageton som innebar att ett antal försöksklasser, i 

åldrarna 6-8, fick skapa egna berättelser och sagor via datorn, de fick inte använda sig av 

traditionell handskrivning. Barnen skulle använda sig av leken för att utforska datorn. 

Projektet uppmuntrade till lekskrivning, även kallat invented spelling som innebär att barnen 

får skriva precis som de vill utan fokus på rätt eller fel. Tragetons projekt var inriktat på att 

barn lär sig genom lek, att leka för att lära. Han poängterade även vikten av interaktion 

mellan barnen, därför arbetade barnen två och två framför datorerna. Interaktionen mellan 

barnen ledde till ett samarbete och en dialog om eventuella problem uppstod samt växlande 

av idéer om deras texter vilket gjorde att dessa utvecklades vidare. Projektet fick goda 

resultat. Barnen som använt sig av dator, istället för traditionella papper och penna, fick 

högre poäng än de andra barnen som använt sig av handskrivning. Lindö (2005) skriver att 

användningen av datorer i undervisningen av skriftspråkslärande är välkommet och 

nytänkande. Det bidrar till en diskussion om olika lärstilar och strategier som barnen själva 

kan använda sig av enskilt och tillsammans med andra i sin läs- och skrivprocess. Hon 

hänvisar till Liberg (1993) som betonar att barn ofta knäcker koden lättare genom att skriva 

sig till läsning. 
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I boken ”Att skriva sig till läsning” skriver Arne Trageton hur datorer kan användas i skolan 

och i vissa fall ersätta pennan när det kommer till läs- och skrivinlärning. Här presenteras ett 

forskningsprojekt gjort i Norge, Danmark, Finland och Estland mellan åren 1999-2002. Flera 

situationer där barn lär sig bokstäver presenteras i texten. Exempelvis hur en dansk sexårig 

flicka lärde sig bokstäver via datorn. Trageton skriver att flickan inte kunde några bokstäver 

vid skolstarten men i slutet av terminen kunde hon 25 gemener och 29 versaler vilket hon lärt 

sig genom lek på tangentbordet. 

I samtal kring förskolans och skolans informations- och kommunikationsteknik (IKT) nämns 

ofta tre skäl till användning av till exempel datorer i undervisningen. Den första är, 

kortfattat inlärningsaspekten som dels tar upp att datoranvändandet i skolan medfört bättre 

villkor för barn med särskilda behov. Det andra skälet är arbetslivsaspekten. Den behandlar 

samhällets och näringslivets förväntningar på att skolan gör eleverna förberedda inför 

arbetslivet. Teknisk kunskap kommer med största sannolikhet att behövas. 

Slutligen demokratiaspekten som ser att möjligheten till en likvärdig utbildning på området 

ska ges alla barn och ungdomar (Alexandersson m.fl., 2001).  

2.9 Högläsning och boksamtal 

Dahlgren m.fl. (2006) menar att högläsning i hemmet bidrar till att motivationen ökar till att 

barnen blir självständiga och framgångsrika läsare. Uppmuntran från föräldrar som läser högt 

bidrar till att barnen blir intresserade av att själva lära sig att läsa. Detta leder till en god 

prognos för deras läsutveckling. Björk och Liberg (2006) hänvisar till Vygotskijs teori, de 

menar att ofta, inte alltid, förekommer högläsning i hemmet i tidig ålder vilket stärker 

barnens intresse för böcker och språket. Högläsningen fortsätter, eller börjar för vissa, i 

skolans tidigare år. Tillsammans skapar lärarna och barnen en gemenskap kring böckerna och 

texterna som senare leder till samtal, skrivande av texter och utforskande av ord och språk. 

Barnen lär sig tillsammans med andra, både barn och vuxna, att läsa och skriva.  

Dahlgren m.fl. (2006) menar att föräldrar ska ta till vara på barnens tidiga intresse för den 

skriftspråkliga omgivningen. De ska göra sitt yttersta för att svara på barnens frågor, om 

exempelvis bokstäver, för att bidra till deras läs- och skrivutveckling. Det nämns även att 

föräldrar kan vara osäkra på hur man kan hjälpa barnen utifall de skulle lära ut på fel sätt och 

på så vis ge barnen läs- och skrivsvårigheter. Det viktiga är dock att vara lyhörd och lyssna på 

barnens tankar och hjälpa efter bästa förmåga menar Dahlgren m.fl. (2006). Att hjälpa ett 

barn att skriva bokstäver är inte så svårt men däremot att förklara hur själva läsprocessen går 
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till är desto svårare. Som förälder har man kanske inte kunskapen om speciella skriv- och 

läsprocessmodeller. Vidare hänvisar Dahlgren m.fl. till en internationell lässtudie, PIRLS 

(Progress in International Reading Literary Study, Skolverket, 2003; Gustafsson & Rosén, 

2004). Där styrks det att hemmiljön har en viktig påverkan på barns läs- och skrivutveckling. 

De svenska föräldrarna läser för sina barn och läser själva för sitt eget nöjes skull. De 

har dessutom en positiv attityd till läsande. Dessa faktorer har visat sig vara 

gynnsamma för elevernas framsteg i läsning. Barncentrering, uppmärksamhet, en högt 

utvecklad kommunikation som karakteriserats av lyhördhet för barns frågor och 

känslighet för barns behov utgör förutsättningen för en god språkutveckling oavsett om 

det gäller talspråk eller skriftspråk. (Dahlgren m.fl, 2006, s 41) 

Maud Hell (2012) nämner boksamtal som en viktig del i processen läs- och skrivlärande. Att 

läsa skönlitteratur leder till ett rikt ordförråd samt öppnas det en helt ny värld för barnen där 

de själva får visualisera och skapa världar och andra dimensioner. Att samtala om det man 

läst och att ställa frågor är väsentligt för lärandet och för att skapa ett fortsatt intresse till 

läsning.  

Boksamtalet handlar om att fördjupa läsningen av redan lästa böcker medan bokprat 

handlar om böcker åhörarna ännu inte har läst - det syftar till att inspirera till läsning 

och väcka läslust. (Bibliotekstjänst, 2005, s 10)    

Det är viktigt att bokprata när man arbetar med barn. En viktig hjälp för barn är just bokprat 

för att lyfta fram barnböcker och för att de ska hitta rätt böcker. När barnen ska göra sina val 

har bokpratet fört med sig kunskap och en läsglädje. Detta leder till ett intresse för läsning 

och de lär sig välja böcker efter deras egen personlighet (Bibliotekstjänst, 2005). Denna bok 

är inte baserad på forskning vilket gör att den inte kan ses som helt tillförlitlig men den 

innehåller relevant information grundad på kunskap och erfarenheter från rutinerade och 

kunniga människor inom boksamtal.  

Kjersén Edman (2013) skriver:  

Det bästa boksamtalet handlar om igenkännighet, beröringspunkter, 

smärtpunkter. Det handlar om vad som finns bakom och mellan det som står 

skrivet. Vi lägger in väldigt mycket egna erfarenheter i det vi läser. Faktiskt 

också sådant som inte finns där. (Kjersén-Edman, 2013, s. 25) 
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Citatet ovan visar hur boksamtalen kan komma att utformas efter barnens tidigare 

erfarenheter. De kan göra kopplingar mellan vad de läst och vad de har varit med om.  

2.10 Precisa syften och forskningsfrågor  

Enligt vår bedömning av teorigenomgången är det många faktorer som är betydelsefulla för 

barnens läs- och skrivutveckling. Vi ser det som att samspel med andra är av stor vikt samt en 

varierad undervisning som involverar alla sinnen. Det är även viktigt att se till barnens 

individuella nivå, förutsättningar och tidigare erfarenheter inom läs- och skrivlärandet. Mot 

den här bakgrunden skriver vi vårt syfte.  

Vi har inte hittat någon litteratur där studier behandlar lärares egna arbetssätt utifrån de 

resurser som de har att tillgå. Examensarbetets syfte är därför att undersöka vilka strukturella 

och materiella resurser som lärare i åk f-3 har till sitt förfogande samt hur de utformar 

undervisningen utifrån dessa resurser för att gynna barns läs- och skrivlärande. 

• Vilka resurser finns att tillgå för lärare i åk f-3 för att gynna barns läs- och skrivlärande? 

• Hur använder lärarna dessa resurser i sin undervisning? 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga med vår studie. Vi beskriver 

vilken metod vi har använt oss av och varför vi valde just denna samt hur intervjuguiden är 

uppbyggd och vad den innehåller. Därefter kommer en presentation av undersökningsgrupp, 

genomförande och slutligen bearbetas insamlingen av data.  

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Bryman (2 0 11 ) menar att det inte finns något direkt svar på vad kvalitativ ”forskning 

är och inte är” . Däremot berörs några skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 

Författaren menar att man kortfattat kan säga att inom den kvalitativa forskningen ligger 

fokus på ord medan den kvantitativa forskningen utgörs av siffror och statistik. Enligt 

Bryman kännetecknas kvalitativ forskning av att vara ”induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk”  (Bryman, 2 0 1 1 , s 3 4 0 ). Medan kvantitativ forskning ”handlar om 

en insamling av numeriska data, att relationen mellan teori och forskning är av ett 

deduktivt slag […] viss förkärlek för det naturvetenskapliga och att synen på 

verkligheten är objektivistisk” (Bryman, 2 0 1 1 , s 1 5 0 ).  Andra viktiga skillnader mellan 

dessa två metoder är att den kvantitativa forskningen strävar efter generella resultat som 

till exempel avser alla människor. Medan den kvalitativa forskningens huvuduppgift är 

att ”tolka och förutsäga” (Stukat. 2 0 1 1 , s 3 6 ). Vidare menar Stukat att det är viktigt 

att ta hänsyn till forskningsproblemet i valet av metod.  O lika metoder har alltså olika 

egenskaper som lämpar sig bättre till vissa studier än andra.  

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (giltighet) är termer som används för att visa en 

undersöknings kvalitet. Reliabilitet i en undersökning är om resultaten blir desamma om 

undersökningen utförs på nytt eller om dessa ändras beroende på tillfälliga eller 

slumpmässiga förbindelser menar Bryman (2 011 ). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2007)  skriver att; är reliabiliteten hög i en undersökning, att insamlingen av 

material och data är noggrant utförda, kan samma forskning genomföras igen på det 

insamlade materialet och slutresultatet blir likadant vilket visar på en pålitlig reliabilitet. Med 

hög validitet i en undersökning menas att det man säger sig ska mäta verkligen är det man 

mäter, att de stämmer överens med varandra. Hög validitet kan också utgöra frånvaro av 

systematiska fel. Det är viktigt att vara tydlig med hur man ska gå tillväga och att vara så 

bestämd som möjligt vad gäller definitionen till sitt problem.  
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3.3 Val av metod 

Efter en jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ metod kom vi fram till att kvalitativa 

intervjuer passar bäst för vårt undersökningsområde. Detta gjorde det möjligt för oss att 

utforma en intervju med semistrukturerade frågor. I semistrukturerade intervjuer är 

”intervjuaren medveten om vilket ämnesområde som ska täckas in, men ställer frågorna 

i den ordning som situationen inbjuder till”  (Stukat. 2 0 1 1 , s 4 4 ). Detta valde vi för att 

ta reda på vilka resurser som lärare i åk f-3  har att tillgå när de arbetar med barns läs- 

och skrivlärande samt hur det använder dessa i sin undervisning. Genom att använda 

semistrukturerade frågor blir formuleringarna större och frågorna mer öppna men de 

följer temat. Detta ger oss möjlighet att komma med följdfrågor för att få utförligare 

svar och fördjupad förståelse. Bryman (2 0 1 1 ) menar att en semistrukturerad intervju är 

flexibel och intervjupersonerna kan utforma svaren med stor frihet, på sitt eget sätt vill 

säga. Man inte behöver följa schemat till punkt och pricka, man kan ta frågorna i den 

följd som man önskar. Vi har som sagt valt att använda oss av denna metod för att ha 

möjligheten att använda oss av följdfrågor beroende på hur den enskilda intervjun 

utvecklas.  

Intervjuguiden (se bilaga 1 ) består först utav inledande frågor om lärarnas utbildning 

och yrkeserfarenhet. Därefter kommer ämnesrelaterade frågor om deras uppfattningar, 

resurser samt deras arbete med barns läs- och skrivlärande. 

3.4 Undersökningsgrupp 

Även fast urvalet är en viktig process i kvalitativa studier så är varken statistisk 

representativitet eller generalisering det mest centrala syftena. Man strävar istället efter att få 

största möjliga variation av tankesätt bland de som deltar i undersökningen, menar Stukát 

(2011). Enligt Bryman (2011) är målinriktade urval att föredra när det kommer till kvalitativa 

studier. Dessa urval syftar till att rikta in sig på personer som har direkt koppling till de 

formulerade forskningsfrågorna. I vårt fall handlade det om att välja ut lärare som vi ansåg 

relevanta i förhållande till våra frågeställningar. Våra krav var att dessa skulle vara 

yrkesverksamma och arbeta i skolan med någon av årskurserna f-3. Stukát (2011) menar att 

det krävs intervjuer med femton-tjugo personer när man strävar efter ”intressanta drag och 

kategoriseringar” i en studie. Men att antalet kan bli ännu lägre i studier där man har som mål 



 

17 
 

att ”tränga riktigt djupt in varje persons tänkande eller uppfattningar […]” (Stukát, 2011, 

s.71). I vår studie deltog sex lärare i åk f-3 från tre olika skolor i Gävle kommun, skolorna 

ligger i tre skilda rektorsområden. Åtta lärare tillfrågades där fyra lärare svarade omedelbart 

ja. Två av dem hörde av sig senare och ville delta och de sista två tackade nej på grund av 

tids- och kunskapsbrist inom området. För att finna dessa lärare använde vi oss av kontakter 

från vår verksamhetsförlagda utbildning samt utav Gävle kommuns hemsida.  

Tabellen nedan visar de lärare som deltog, deras ålder, utbildning samt verksamma år i yrket. 

Namnen har fingerats.     

TABELL 1 Respondenternas namn, ålder, utbildning samt antal verksamma år i läraryrket.  

Fiktiva namn Ålder Utbildning Verksamma år i yrket 

Åsa 61 år Grundskollärare 1-7, 

svenska, so och bild 

13 år 

Elisabeth 42 år Grundskollärare 1-7, 

svenska och so 

14 år 

Maria 34 år Grundskollärare 1-7, 

svenska, so och idrott 

10 år 

Martina 41 år Förskollärare 19 år 

Annika 50 år Förskollärare 29 år 

Carina 57 år Förskollärare 34 år 

    

3.5 Etiska överväganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra principer är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Dessa har tagits fram för att 

skydda de medverkande personernas identitet. 

Med Informationskravet menas att forskaren skall göra uppgiftstagare och 

undersökningsdeltagare medvetna om vilken uppgift de har och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande i studien. Det ska även framgå att det är frivilligt och anonymt deltagande 
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och att de har lov avbryta sin medverkan när som helst. Deltagarna ska också informeras om 

studiens syfte och redovisningsform (Vetenskapsrådet 2002). I författandet av 

informationsbrevet som skickades till undersökningsdeltagarna hade vi detta krav i åtanke 

(bilaga 2). Alla våra deltagare fullföljde intervjuerna. Det kan ha berott på att detta krav 

framgick i informationsbrevet och att de på så vis kände en trygghet. Beroende på vilken roll 

deltagaren har och hur deltagarnas aktivitet kommer att presenteras skall forskaren också ta 

hänsyn till Samtyckeskravet. Deltagaren ska ge sitt samtycke till att medverka i 

undersökningen. Undantag för detta krav är om information till undersökningen hämtas från 

massmedia. Särskilt viktigt med samtyckeskravet är det om omyndiga personer deltar, då 

behövs samtycke från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002). I vårt fall var samtliga 

deltagare myndiga. De gav sitt samtycke själva genom att föreslå tid och plats för 

intervjuerna. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna skall garanteras tystnadsplikt 

för de åsikter som presenteras, full anonymitet och sekretess. Uppgifterna skall behandlas på 

ett sådant sätt att ingen kan identifiera personerna eller komma åt undersökningsmaterialet 

(Vetenskapsrådet 2002). Eftersom deltagarna i vår studie intervjuas om fenomen och inte 

etiskt känsliga ämnen behövs inte någon formell överrenskommelse i detta fall 

(Vetenskapsrådet 2002). Däremot framgår det i informationsbrevet att insamlad data kommer 

att behandlas så att deltagarna blir oidentifierbara. Nyttjandekravet innebär att insamlad data 

och kontaktuppgifter endast får användas i forskningssyfte och inte säljas (Vetenskapsrådet 

2002). I denna studie har vi strävat efter att uppfylla dessa krav. 

3.6 Genomförande 

Vi började med att sammanställa ett informationsbrev. I brevet förklarade vi vad 

examensarbetet skulle handla om och om de var villiga att ställa upp på en intervju angående 

detta kunskapsområde. Vidare informerade vi att deltagandet var frivilligt med full garanti för 

anonymitet samt att deras medverkan var ett viktigt kunskapsbidrag. Patel & Davidsson 

(2011) menar att det är viktigt att informera de medverkande om att just deras individuella 

kunskap är viktig och att tydligöra om deras bidrag kommer innebära anonymitet eller inte.  

Brevet innehöll även information om hur intervjuerna skulle gå till och ungefär hur lång tid 

de beräknades att ta. 

Vi började med att kontakta lärarna via mail, mailadresserna fann vi genom att söka på 

kommunens hemsida. Till dessa adresser skickade vårt informationsbrev (se bilaga 2). 

Lärarna gav deras godkännande till att delta i vår studie. Därefter kontaktades de via telefon 

för att bestämma datum, tid och plats för utförandet av intervjuerna. Dessa handlingar skedde 
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i flera steg. Vid intervjuer är det att rekommendera att all information ges innan intervjun 

sker samt att informationen delas ut stegvis (Patel & Davidsson, 2011). De deltagande lärarna 

tog emot oss på sina arbetsplatser. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum där vi båda närvarade 

samt den deltagande läraren. Trost (2005) menar att intervjuer som utförs tillsammans, två 

och två, gör att de som intervjuar får stöd av varandra samt att förståelsen och mängden 

information blir större till skillnad från när en intervjuar. Dock krävs det att de två som 

intervjuar är samspelta, om inte, kan det leda till motsatt effekt. Intervjufrågorna sågs vid 

intervjutillfället för första gången av deltagaren. Intervjun spelades in via mobiltelefon och är 

till viss del nedskrivna av en utav oss. I och med att vi spelade in intervjuerna undvek vi att 

använda andra ord än respondenternas egna ordval (Bryman, 2002). Vi valde ändå att skriva 

ner stödord under intervjuerna, detta gjorde vi för att gardera oss mot eventuella problem med 

ljudupptagningen. Stämningen var positiv och vi blev väl bemötta av samtliga lärare. 

Intervjuerna kom att formas mer som ett samtal eftersom vi valt att använda 

semistrukturerade frågor. På detta vis kunde deltagarna delge oss sina tankar och erfarenheter 

inom området. Detta ledde till att vi kunde ställa följdfrågor för att få en större och mer 

djupgående bild av deras svar. Intervjuerna eller samtalen varade i ungefär 30 minuter 

vardera.  

Efter dessa möten lyssnades respektive lärares svar igenom några gånger. Sedan skrev vi ner 

dessa svar på en dator för att de skulle kunna skrivas ut och sammanställas. Vi bestämde oss 

för att inte skriva ned intervjuerna ordagrant, ord som ”mm, hmm, va” och så vidare togs bort 

på grund av att vi inte fann dessa relevanta för resultatet. Var för sig sammanställde vi 

lärarnas utskrivna svar. Vi valde att använda oss av färgpennor där vi markerade svaren 

utifrån tema, liknande svar samt skillnader i svar. Därefter bytte vi med varandra ett antal 

gånger för att försäkra oss om att vi inte missat någon relevant information. Efter den 

proceduren kategoriserades lärarnas svar utifrån deras gemensamma likheter samt avvikelser 

i deras åsikter. Resultatet utgörs av dessa kategorier. För att förhindra att lägga in våra egna 

tolkningar i lärarnas svar så valde vi att mestadels använda citat i resultatet. 

3.7 Sammanfattning 

Vi kom fram till att en kvalitativ intervju passade bäst till den här studiens frågeställningar 

och valde därför denna metod. Vid utformning av informationsbrevet, inspelning av 

intervjuerna och sammanställandet av resultatet följde vi anvisningarna i Vetenskapsrådet 

(2002). Lärarna som deltog i intervjuerna valdes ut genom vad man kallar Målinriktat urval. 

Vid transkriberingen redigerades de inspelade intervjuerna. Intervjuerna lyssnades igenom 
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upprepade gånger för att inte missa någon relevant information. Resultatredovisningen utgörs 

till största delen av citat.  

 

4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår analys och tolkning av intervjuerna. Vi har valt 

att redovisa de mest relevanta svaren. Denna resultatredovisning är således inte en komplett 

presentation av lärarnas samtliga svar. Till största delen redovisas resultatet genom citat från 

de intervjuade lärarna, vi har utifrån deras svar tagit fram skillnader och likheter. Med 

utgångspunkt i svaren har några tematiska kategorier trätt fram. Redogörelsen av resultaten 

bygger på dessa. Kategorierna är Läs- och skrivlärande med flera sinnen, Material, 

Introduktion av läs- och skrivlärande, Samspel, Samtal, Högläsning, Personaltäthet, 

Individanpassad undervisning, Datorer som hjälpmedel, Test och Klassrumsmiljö, Bild och 

text. 

4.1 Redovisning av resultat 

4.1.1 Läs- och skrivlärande med flera sinnen 

Alla respondenter utom Martina nämner att det är viktigt att läs- och skrivlärandet sker 

genom alla sinnen. De menar att barn lär sig på olika sätt och att det är viktigt att man som 

lärare varierar sin undervisning. 

Man jobbar med varje bokstav på alla möjliga sätt, både forma lera, skriva, rita, känna, 

ljuda, lyssna. (Åsa) 

Det finns ju datorer, material som man använder, det är ju allt det här som lera, det är 

sådant som man försöker använda, känna, lyssna, höra, hur man formar, det är allting 

sådant jag använder. Vi formar på olika sätt och gör ramsor och sjunger. (Maria) 

Så vårt svenska-material det bygger på att man ska få jobba med alla sinnen, inlärning 

med alla sinnen inte bara jobba med papper och penna, för barn lär på olika sätt och på 

olika nivåer […] Jag tror på det här att befästa bokstäverna med olika sinnen, man får 

spela dem, man får modellera dem, man får hoppa dem, man får säga dem, man får 

rimma dem och så vidare. (Annika) 

Carina belyser även att hon brukar lägga in läs- och skrivlärande i andra ämnen. 
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Ja, alltså språklekarna, det är ju rim, ramsor och ljudlekar och så här. Men innan vi 

börjar med ljuden så börjar vi ju med orden, vi sätter ihop ord och vänder på ord och 

leker med dem. Men sen så kan vi lägga in det på idrotten i lekar och så vidare. 

(Carina) 

Elisabeth nämner ett samarbete med fritidspedagoger. De har också en roll i barnens läs- och 

skrivlärande då de kan tillföra ytterligare form av undervisning.  

När man jobbar med bokstäver så är ju tanken att man ska få jobba med flera sinnen, 

inte bara sitta med en penna i handen och skriva tills man svimmar. Man leker med ord 

på gympan, man modellerar, man kan rita ”o” i sanden och sen är det ju tänkt också, de 

går ju på utflykt varannan vecka med fritidspedagogerna, att man ska fortsätta med 

jobba med det vi gör i klassrummet, att man fortsätter det jobbet ute i skogen. 

(Elisabeth) 

4.1.2 Material 

Lärarna använder sig av en mängd olika material i sin läs- och skrivundervisning.    

Vi har playdo deg som de gör bokstäver med, vi har magnetbokstäver som de kan 

skriva ord på kylskåpet med, vi har spel och vi har stämplar som de får hämta, upp och 

rör sig och hämta saker och sitta med en kompis och göra, inte bara penna och papper. 

(Annika) 

Material, ja vi har böcker, datorer, spel, plockmaterial. Böcker om uppfinningar eller 

författare, det är fyra böcker, tillexempel på ”a” är det airbag så står det en liten text om 

den, när den uppfanns, av vem och så vidare så ska man svara på några lätta frågor om 

texten, enkla texter som övar läsförståelsen. (Elisabeth) 

Vi har ju mycket kort, skriva av, skriva bokstäver fint, hur ser bokstäverna ut, går dom 

under strecket och så vidare. Det finns ju massa olika material att plocka så att säga, så 

det är ju upp till mig att sätta ihop beroende på ålder, hur långt de har kommit i sin 

utveckling. (Åsa) 

Maria nämner att hon använder sig av böcker, både läs- och skrivböcker, lera för att forma, 

datorer samt använder tavlan för att tillsammans skriva och träna läs och skriv.  

Respondenterna använde sig av liknande material i sin undervisning. Två utav 

respondenterna använde sig även av färdigställda, inköpta material.  
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Alltså material, Bornholmsmetoden det materialet har vi ju och sen så har vi köpt in 

väldigt mycket spel, alltså rimspel och spel som vi förknippar med Bornholm. Mycket 

spel som vi tycker hör ihop med det här när man ska förklara ord eller bilder och gissa 

och så där. (Carina) 

Det finns ju något som heter Språklust och det har vi köpt in till skolan här[…] vi 

köper in en dels spel och pussel som vi tror ska vara bra och lämpliga. (Martina) 

4.1.3 Introduktion av läs- och skrivlärande 

Något som vissa av lärarna har gemensamt när de introducerar barnen till läs- och 

skrivlärande är att de börjar med bokstävernas ljud, detta menar de är viktigast. 

Vi jobbar ju med ljuden och sätter ihop ord […] ljudlekar och pratar, det är det vi 

börjar med. (Carina) 

Vi har en bokstav i veckan som vi jobbar med och då brukar vi börja med ”o”, i vår 

läslära så börjar man med ”o”. O, l och e så att man så fort som möjligt ska kunna bilda 

ord. Så vi börjar med att leta ord på ”o” i klassrummet, skolgården, matsalen, 

vartsomhelst. Sen skriver vi upp orden på tavlan och ljudar tillsammans, till exempel 

orm, då brukar jag göra rum på tavlan och fråga vilket rum ska ”o” vara i, första, 

mellersta eller sista och så vidare. Sen arbetar de med bokstaven på olika sätt, 

modellerar, formar, enkla korsord. (Elisabeth) 

Maria och Åsa nämner även att de använder sig av samma teknik vad det gäller att ljuda 

bokstäver.  

Vi ljudar, vi formar bokstäver, vi läser, skriver. Vi börjar jobba med bokstäver, det gör 

vi ju mycket muntligt, det är viktigt att barn lär sig vad bokstäver heter men det som är 

viktigast är ju att man lär sig hur bokstäverna låter. När vi låter ttt, vi håller handen för 

munnen, känner luften och hur du sätter tungan och så […] När man ljudar, att man 

pekar: saaa, så att man inte säger s-a, utan att man håller i ljuden, pekar och drar ihop. 

(Åsa) 

De får börja med att skriva sitt namn, och det är faktiskt bokstavens ljud, det låter och 

vi klappar och gör ramsor från början till bokstäverna, vi visar bokstäverna på alfabetet 

i klassrummet men det är inte det som är viktigast […] Vissa barn behöver ju känna 
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hur ett ”o” känns, hur känns munnen, vart har vi tungan och så vidare, så mycket ljud 

från början. Och sånger, vi sjunger ju. (Maria) 

Även Martina börjar med barnens namn när hon introducerar barnen till läs- och skrivlärande.  

Annika skiljer sig från övriga lärare då hon börjar introduktionen med ett test. Hon uttrycker 

att kunskapsnivån har blivit högre bland barnen nu när de kommer upp i förskoleklass än förr. 

Hon introducerar barnen med ett test under lekformer. Testet innehåller rim och slutar med 

att de får skriva ord. Sedan läggs undervisningen upp efter dessa test och fortsätter med rim 

och bilder.  

4.1.4 Samspel 

Samspel är något som alla lärare har i sin undervisning på ett eller annat sätt. Däremot har de 

lite olika erfarenheter av vad det bidrar till. 

Genom samspel kan barnen lära av varandra menar Elisabeth och Åsa. 

Vi jobbar både i grupp och individuellt när vi jobbar med läs- och skrivlärande […] 

Mycket är det ju i grupp och det är ju lite att lära av varandra. Jag kanske inte hör vilket 

ljud som kommer först men det hör du och så lär du mig […] Det är lusten som styr, 

har man inte lust så gör man inte, och många tycker att spela spel är roligt och det finns 

ju mycket bokstavsspel, så man får försöka att alternera arbetssätt helt enkelt. Men det 

är ju mycket som sker i grupp. (Elisabeth) 

De som har det svårt att lyssna på rimljud kan ju höra andra barn som har förstått det 

här med rim och så vidare. Så att prata kring just de bitarna, att sjunga, att rimma och 

hålla på med ramsor, det är väldigt viktigt, det måste man göra tillsammans. (Åsa) 

Martina uttrycker att hon tror att barnens inre motivation har betydelse samt att barnens 

samspel leder till ökad stimulans. 

Jag tror att man kan ju hela tiden uppmuntra absolut […] men det måste ändå komma 

från den inre kraften när barnen själva är mogna för det, jag kan ju inte stressa fram 

läsning och så […] Vi kan göra andra saker som att ta fram så att de får leka restaurang 

och skriva menyer och allt möjligt sådant där men det måste ändå komma från egna 

intresset och jag tror att barnen stimulerar varandra väldigt, väldigt mycket när det 

gäller intresset. (Martina) 
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Annika säger att samspel är något barnen behöver träna på. Hon nämner även att barnen får 

vara delaktiga i undervisningen och hjälpa andra. 

Det behöver de träna på, det är de sämre på när de kommer från förskolan, de är sämre 

på att samarbeta och de är sämre på turtagning när de kommer från förskolan, det är 

mycket jag, jag jag och jag vill […] Vi har mycket i vårt svenska-material där man ska 

spela spel med en kompis och de som kan vissa saker får lära andra, vi säger ibland 

”fråga han eller hon för de har gjort det här redan”, så att det inte är bara vi vuxna som 

hela tiden ger instruktioner för att man lär ju sig genom att förklara för andra också. 

(Annika) 

4.1.5 Högläsning 

Något som ingår i samtliga lärares undervisning är högläsning. De lyfter fram hur viktigt det 

är med högläsning både i skolan och i hemmet. 

Sen att läsa mycket, det är ju de här 5000 timmarna de behöver ha för att bli goda 

läsare […] 5000 timmar det får man ihop typ till 14-15 års ålder om man läser en 

timme varje dag. Så om man tänker på de här som bara får läsning i skolan, det tar lång 

tid innan det blir goda läsare, så det är viktigt att få läsning hemma också. (Martina) 

Biblioteket ses som en viktig tillgång bland den del av lärarna som har ett skolbibliotek.  

Sen en viktig del i det här med läs- och skrivlärandet är ju att låna böcker och gå på 

biblioteket varannan vecka så att de lånar hem böcker, vi trycker mycket på det här för 

föräldrarna och berättar hur viktigt det är att läsa för barnen. De får ju ett otroligt stort 

ordförråd av att läsa. (Carina) 

Det har vi varje dag. Sen går vi till Kunskapstorget, vårt bibliotek, och lånar böcker 

och så får de låna hem. Och så läser de med sina föräldrar […] Så det är för att öka 

läsandet hemma också men vi läser varje dag här. (Annika)  

Högläsning har vi varje dag en kvart, tjugo minuter, det är jätteviktigt tycker jag och 

sen har vi tyst läsning varje morgon när de kommer in. Och sen har vi skolbiblioteket 

som är jättebra här faktiskt, det underlättar mycket och de är jätteintresserade av 

böcker. (Maria) 

Åsa och Elisabeth säger sig märka på barnens nivå om de har fått mycket text läst för sig 

hemma. De menar att nivån är högre på dessa barn.  
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Det är otroligt viktigt att de läser hemma också, de får inte all lästräning tillräckligt i 

skolan. Det sägs såhär att de barn som fått kvällssaga eller mycket text läst för sig 

under sin uppväxt har sällan problem med läs och skriv[…] Har du fått mycket text läst 

för dig, då har du ett ordförråd, du får inflation, du hör meningar, man hör att man 

kanske stannar efter punkt fast man inte vet om det. Man hör rytmen i en text, så den 

bästa present man kan ge sina barn det är att läsa för dem, läs, läs, läs, läs. (Åsa) 

Det är jätteviktigt med högläsning […] Mina barn som går i trean som jag har tycker 

att det är jättespännande och en jättemysig stund på dagen innan rasten när vi läser 20 

minuter […] Likaså hemma, på föräldramötet förra veckan sa vi att är det någonting ni 

kan göra för att hjälpa era barn att bli goda läsare så är det ju att läsa högt hemma för 

dem och ge barnen chansen att läsa för er själva […] Man märker ju vilka barn som har 

fått höra på mycket berättelser, de är liksom mer med på banan redan på dagis och i 

förskoleklass. (Elisabeth)   

4.1.6 Samtal 

Tre utav lärarna nämner samtal som en betydelsefull del i barnens läs- och skrivlärande. 

Sen läser vi mycket för barnen och ställer frågor när vi läser, vi kan ställa innan vad de 

tror att boken handlar om, vad de tror ska hända och varför saker hänt, om de tyckte 

om den och så vidare. Så det har vi blivit mer noga med nu, just att ställa frågor. Vi 

pratar ju mycket med barnen också, har samtal, försöker få dem att lära sig att lyssna 

och ställa frågor. (Carina) (Se bilaga 3, deras frågor till barnen)  

Och jag läser ju högt för barnen varje dag, och de får ju väldigt mycket ordförråd av att 

få text läst för sig, och då kan man också diskutera om olika saker och ta upp det här ja 

men nu hände någonting spännande och den här personen handlar det om och vad 

händer här så att man hela tiden återkopplar till vad som händer […] Så att man pratar 

om vad de läser. Det är viktigt att prata böcker. (Åsa) 

Elisabeth anser att det är viktigt att barnen får berätta saker, detta har flera fördelar i läs- och 

skrivlärandet. 

Att de får berätta mycket, att de får använda sitt språk […] Att man låter barn berätta 

saker och får lära sig att man inte kan prata bebisspråk när jag berättar för då kommer 

ingen annan förstå, utan jag måste berätta från början till slut, jag kan inte börja mitt i 
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sen tar jag slutet och sen början för då förstår de inte, det är jätteviktigt sen när man ska 

skriva. Att man kan hålla en röd tråd.  (Elisabeth)  

 

4.1.7 Personaltäthet 

Alla respondenter utom en är eniga om att det råder personalbrist. De känner inte riktigt att de 

räcker till. En del utav dem tar även upp tid som något de skulle behöva mer av. Vissa av 

lärarna menar på att det skulle kunna vara mer individanpassat om resurser i form av personal 

fanns. 

Ja, resurser men det är ju alltid så att man vill ha mer resurser i form av människor […] 

Det bästa är ju en till pedagog i klassen, så är det. Just för att få lugnet, just med att 

hinna med de som behöver sitta och fortsätta träna […] Det kan vara ännu mer 

individanpassat med flera pedagoger så är det ju […] Och ibland är det ju svårt att 

hinna med när man inte räcker till. (Maria) 

En del behöver ju jättemycket hjälp, så att ha någon, man skulle alltid behöva vara två 

egentligen, det borde vara ett måste […] Och det är ju svårt för mig att sitta med en 

eller två elever medan resten jobbar. Men så finns inte, så är det ju inte. Det kan jag 

sakna. (Åsa) 

Resurser i form av personal är det vi saknar […] För ett antal år sedan kunde vi dela 

klassen i tre delar, då kom en fritidspedagog som hade skapande med en grupp och så 

hade vi förskollärare en varsin grupp, matte eller svenska med sina grupper, då hann 

man ju med barnen mycket mer och speciellt de som har det svårt kunde man sitta extra 

med då. Nu när man är 25-28 i klassen oftast och inte har möjlighet att dela på mer än 

två så då har man ju 12-13 i stycken själv […] Ibland blir det svårt att hinna med. 

(Annika) 

Mer vuxna resurser alltså mer personal, för då kunde man dela upp barnen inne i vår 

grupp efter nivå. Så man får sin utmaning, man räcker inte riktigt till och det är oftast 

så att det är det starkaste barnen som får lida, alltså de som behöver mer utmaning. Så 

mer resurser som personer. (Elisabeth) 

Carina är den utav lärarna som känner att det finns tillräckligt med personal. Däremot känner 

hon att det inte finns tillräckligt med tid, detta känner även Martina av. 
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Material känner jag att jag har tillräckligt, och resurser, alltså vi har tillräckligt med 

resurser men vi har inte tillräckligt med tid. Nu går vi på simskola två dagar i veckan 

och de tar mycket tid från just det här. (Carina) 

Även Martina känner brist på tid, hon säger att hon saknar planeringstid tillsammans. Martina 

säger att hon inte hinner göra i ordning de praktiska sakerna som ska göras.  

4.1.8 Individanpassad undervisning 

Lärarna använder sig av olika sätt för att anpassa undervisningen efter varje individ. Några 

önskar dock att det fanns möjligt att individanpassa ännu mer men menar att det inte finns 

resurser till det. 

Man måste ju se till att alla barn får sitt men jag kan säga att det är ganska svårt när 

man har 25 barn att man ska se till […] Så man får försöka lägga sin undervisning, 

ibland lägger man den lågt så att de hänger med och då blir det tråkigt för de som är lite 

duktigare, och ibland får man göra den lite mer avancerad och då är det ju svårt för de 

svaga att hänga med. (Elisabeth)  

Elisabeth säger att om hon hade haft en till lärare i klassen hade hon kunnat dela upp klassen 

efter nivå. På så vis hade alla barnen fått den utmaning och tid de behöver. Hon nämner även 

att hon anpassar läxorna efter vad det enskilda barnet behöver träna på.  Läsläxorna är på 

barnens egen nivå, alla har inte samma bok. Hon brukar även tänka på var i klassrummet hon 

placerar ett barn med koncentrationssvårigheter. En del barn har svårt med finmotoriken 

vilket gör att vissa behöver en sak på pennan menar hon.  

Även Åsa använder sig av individuell läsläxa baserad på deras egen nivå. Hon nämner också 

att de som har det svårt med att hålla i en penna kan istället få använda en dator vid skrivning.  

Vi har ju bestämt att vi tillexempel ska ha ”Ola, Elsa och Leo”, den serien i ettan. Det 

är en gammal läslära som togs bort ett tag, men som funkar så himla bra så vi har 

plockat tillbaks den. Det är med ”Ola” de allra första börjar med sen ”Elsa” för de som 

kan läsa lite redan och sen så finns det ju de som faktiskt läser när de börjar ettan och 

de ska ju inte behöva sitta och ljuda sol för de kan ju läsa, då blir det ”Leo”. (Åsa) 

Använd alla sinnen för det finns de som bara kan känna för att lära sig och då tappar 

man ju dem helt om man bara står och pratar, och de finns de man måste prata till så då 

tappar de om man bara står och skriver, ja så att man använder sig av alla sätt […] Och 
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sen utgår man från självklart nivå, hur vi arbetar vidare sen då det är ju att anpassa efter 

varje individ då, du kan redan läsa så då får du det här materialet och vi sitter 

fortfarande och formar tillexempel (Maria)  

Annika är den enda av lärarna som nämner att läroplanen tar upp individanpassning. 

Vi ska möta barnen på deras nivå och som sexåring kan du vara mognadsmässig som 

en tre- till fyraåring och du kan vara som en sjuåring, så det är väldigt olika var de är 

någonstans (Annika) 

Annika säger att för några år sedan hade de möjligheten att dela in klassen i tre grupper då de 

hade flera lärare i klassen. Nu har det dragits in på personal vilket leder till att den 

möjligheten inte finns längre. Vidare nämner hon att de anpassar undervisningen på så vis att 

det finns olika nivåer på stencilerna. Om de arbetar med rim exempelvis, de barn som 

kommit igång med sitt skrivande och läsande kan få läsa och skriva själva under bilderna 

eller hitta på egna rim. På det här viset utmanas dessa barn. De barn som inte har kommit så 

långt i sitt läsande och skrivande får dra streck mellan bilderna som rimmar istället. De får 

hjälp med läsningen av lärarna eller något barn som kan läsa.  

Martina som arbetar på en skola med många invandrarbarn nämner att man kan sätta 

namnlappar på till exempel stol, fönster, gardin just för de barnen för att de ska lära sig och 

veta att det hör ihop. 

4.1.9 Datorer som hjälpmedel 

Vissa av lärarna säger att datorerna är alldeles för få, upptagna eller trasiga. Datorerna 

används inte i den utsträckning man skulle vilja. Lärarna anser att det är alldeles för få 

datorer i förhållande till hur många som ska dela på dem.  

Nej, datorvagnen är alltid upptagen, 10 klasser som ska använda den. (Carina) 

Det stora som saknas det är ju tillgången på datorer, för hade vi det då kunde vi dels 

försöka oss på att skriva sig till läsning för det har vi inte resurser till att göra. Det 

skulle vara jättespännande, men om man har två datavagnar på hela låg- och 

mellanstadiet och med 16 datorer på varje vagn, varav 8 saknar knappar och någon har 

låst sig och så vidare, då gör man det inte. För det är för krångligt, man får vara 

tekniker istället för pedagog. (Elisabeth) 
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Vi jobbar ju inte med det här att skriva sig till läsning via datorn, det kräver mycket 

resurser och de resurserna har inte vi och vi måste ha minst två personal och vi behöver 

ha dator hela tiden och det har vi inte heller. (Åsa) 

Annika har löst problemet med brist på datorer på ett eget sätt. Vid vissa tillfällen tar hon 

med sig sin egen dator där barnen får sitta och arbeta.  

Ah vi har jättedåligt med datorer här. Vi har en datorvagn med 13-14 datorer och vi är 

över 200 elever på lågstadiet så då kan ni ju tänka er. Så när jag använder dator i matte 

och svenska då har jag min egna bärbara jobbdator som jag låter barnen sitta med två 

och två, så tyvärr det funkar inte så bra med datorer här. Jag vet att några pedagoger 

här, jag har inte tagit ställning till det än men några vill att vi ska ta in läsplattor här. 

(Annika) 

Maria är positiv till användning av datorer i undervisningen. 

Datorer är jättebra, man får inte vara rädd för dem, de ska vara ett komplement, det 

finns jättemånga bra sätt att använda de på som man inte ska skrämmas för, för det är 

inte det ena eller det andra, både nytt och gammalt. Att man inte liksom bara skriver 

sig till läsning via dator och så bara allt annat förkastar man, utan man kan ha nytta av 

lite allt möjligt. (Maria) 

En del av lärarna tog upp att datorer som hjälpmedel även är en ekonomisk fråga.  

4.1.10 Test 

De flesta av lärarna använder sig av något slags test när de arbetar med barnens läs- och 

skrivlärande. De tycker att det är ett bra sätt att ta reda på vart barnen ligger i sin läs- och 

skrivutveckling.  

De flesta tester gör vår speciallärare. Och är det barn med uttal eller läs- eller 

skrivsvårigheter så testar ju hon, det finns ju utarbetade tester som hon gör. Är det bara 

ett vanligt barn så kan ju jag testa. (Elisabeth) 

Att man testar mycket, försök ta tid med en och en, kolla dem mycket, gör sådana där 

tester, det finns ju jättebra tester. (Maria) 

Martina, Annika och Carina gör dessa test av samma anledning. Det är en viktig del för att 

kunna lägga upp en individanpassad undervisning. De utför testerna en gång per termin. 
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Nu håller vi ju på med ett test som heter book-up test där man ser hur mycket svenska 

de kan. De får säga vilken färg man håller upp på en krita och de får räkna, förklara 

olika begrepp […] Och 100 % är max på det här testet och då säger de att om man 

kommer under 80 % då har man svårt att tillgodogöra sig en vanlig klassrumssituation, 

så då får ju vi också en liten hint om vart de ligger. Vi gör testet en gång på hösten och 

sen ett på våren för de som är i riskzonen för då har de fått nästan ett år på sig att lära 

sig språket och kan de inte så är det något annat. (Martina) 

Det första vi gör här är att vi screenar av dem, vi gör ett test […] men under lekformer. 

Jag gör det med några i taget och på ett lekfullt sätt. Det är jätte viktigt att de inte 

känner sig dåliga. De börjar med rim och slutar med att skriva ord och det är jätte få 

som kan skriva ord och det behöver de inte kunna här heller. […] så är för mig och min 

kollegas skull för att vi ska få reda på vilken nivå vi ska lägga undervisningen […] Sen 

gör vi samma test i maj igen för att se om vi har gjort något rätt, för står de kvar på 

samma resultat då måste jag och min kollega tänka ”nä nu har vi gjort fel nu måste vi 

tänka på hur vi lägger upp vår undervisning” (Annika)  

Vi kollar ju av dem med en test som finns i Bornholm, en fonologisk test, den kollar vi 

av dem med redan i september och vi delar in dem i grupper efter de som hade de 

lättast och de som hade lite svårare. […] Sen kollar vi av dem efter jul. (Carina) 

4.1.11 Klassrumsmiljö, bilder och text 

De flesta lärarna har alfabetet uppsatt i klassrummet. Dessa innehåller stora och små 

bokstäver samt en tillhörande bild till varje bokstav. Elisabets alfabet skiljer sig lite från de 

andras, i hennes alfabet är ramarna för vokalerna i en färg och för konsonanterna en annan 

färg. En del utav lärarna använder sig också av kombinationen av bild och text i klassrummet 

för att utveckla barnen läs- och skrivlärande.  

Man kan ju rita ord om man får en elefant och en bil på två bilder så kan man tänka 

”vad blir det här för något?”, rita det och sätt ihop det. (Carina)  

Schema har vi, har bilder som vi skriver till så att de vet vad det är och känner igen 

bokstäverna också, så nu vet de ju att MU är musik tillexempel. Och så har vi en 

klocka, där vi skriver hur den står och sen har vi skrivit frukt och ritat en frukt, matrast 

så vi skriver ju till allt så de vet vad vi gör, känner igen också. (Maria)  
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Åsa och Elisabeth arbetar med en bokstav i veckan på olika sätt. Varje vecka sätter de upp 

vad barnen har gjort på just den bokstaven. Om de exempelvis har arbetat med ”s” så har de 

gjort solar osv.  

Mycket av barnens grejer, det vi håller på med, som nu håller vi på med urtiden så nu 

är det ett hav med urtidsdjur och dinosaurier. Sen vet jag att man inte ska ha så rörigt 

på väggarna, för de barnen som är så röriga i sig själva för då blir det ännu rörigare 

men jag skulle inte heller ha ett helt kalt klassrum, det skulle inte kännas inbjudande. 

(Elisabeth)  

När man börjar ettan har man ju tomt på väggarna och så sätter man upp ett alfabet i 

princip, exempelvis när man jobbar med ”e” så satt vi upp elefanter och sen byter man 

ju vart efter […] Där kopplar man ju ofta text till bild, de behöver feedback, få en bok 

med kanske två rader och då kanske de bara kan se på bilden och förstå nästan vad det 

står, kanske läser något ord och så förstår de ändå och då tycker de att då läser man ju 

och det är ju en härlig känsla […] Fast de kanske bara har läst några ord men de har 

ändå förstått innehållet. Så bilden betyder mycket i början, helt klart. (Åsa) 

Martina använder i stor mängd ordbilder i sitt arbete med barns läs- och skrivlärande. De gör 

mycket eget material. Exempelvis har de gjort mycket med barnens namn och laminerat in. 

Hon även upp att man kan sätta namnlappar på saker för att veta att vad det är, ser man ordet 

och bilden så vet man att de hör ihop. En annan sak som Martina använder i klassen är 

bildschema. De använder bildschemat för de som behöver mest struktur men alla blir vinnare 

på det. 

Särskilt viktigt för oss som har så mycket invandrarbarn är det jätteviktigt att vi har 

bilder till allt vi gör. Vi har ju dagsschema med bilder till där, där bilderna visar vad 

som händer under dagen. (Martina) 

4.2 Sammanfattning av resultat 

De flesta av lärarna är överens om att läs- och skrivlärandet bör ske med alla sinnen. 

Undervisning bör därför vara varierad och innehålla olika sorters material som involverar alla 

sinnen. Lärarna har i stort sett samma uppfattning om att det är bokstävernas ljud som är det 

viktigaste i introduktionen av barns läs- och skrivlärande. Samtliga är positiva till samspel 

mellan barnen, detta menar de leder till att de lär och tar hjälp av varandra. Lärarna ser 

högläsning som mycket betydelsefullt, både i skolan och i hemmet. Samtal anses även vara 
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en viktig del för såväl läs- som skrivlärande. Att det råder personalbrist och tidsbrist är något 

som samtliga lärare är mycket eniga om. Detta gör det svårt att individanpassa 

undervisningen i den mån man skulle vilja. Resurser i form av datorer är något som lärarna 

saknar och skulle vilja ha mer av. För att anpassa nivån på läs- och skrivundervisningen 

använder de flesta av lärarna sig av någon form av test. Klassrummen är utsmyckade med 

både bilder och text, vilket de anser ger barnen en bättre samt djupare förståelse för läs- och 

skrivlärandet. 
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5. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka lärares materiella och strukturella resurser i 

åk f-3, vilka dessa är och hur undervisningen utformas efter dessa resurser för att främja 

barns läs- och skrivlärande. Examensarbetets frågeställningar är: Vilka resurser finns att 

tillgå för lärare i åk f-3 för att gynna barns läs- och skrivlärande? Hur använder lärarna 

dessa resurser i sin undervisning? 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion, där den valda metodens för- och nackdelar 

diskuteras. Därefter diskuteras de resultat som vi har redovisat i föregående kapitel. 

Diskussionskapitlet avslutas med förslag på framtida forskning.        

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att besvara våra forskningsfrågor. Att 

bortfallet av respondenter var så pass litet, två av åtta tillfrågade, ser vi som värdefullt då vi 

fått möjlighet att ta del av sex lärares uppfattningar och tillvägagångssätt. Det har även varit 

till fördel att deltagarna arbetar i tre olika rektorsområden vilket har lett till att vi fått insyn i 

tre skilda verksamhetsområden. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon. Det var betydelsefullt för att senare kunna 

transkribera och få så korrekta utsagor som möjligt. Som tillägg till inspelningen förde vi 

även anteckningar. De inspelade intervjuerna har varit avgörande för bearbetningen då vi 

kunnat lyssna på materialet flera gånger om. Under intervjuernas gång upptäckte vi att 

samtalen blev mer fördjupade. Detta tror vi beror på att vårt sätt att ställa frågor samt 

följdfrågor blev bättre. Att välja kvalitativ intervju som metod var av betydelse för vårt 

arbete, då vi ville ha en genomgripande uppfattning om respektive lärares resurser och 

tillvägagångssätt. Fördelar med att genomföra kvalitativa intervjuer har varit att samtalet har 

blivit mer öppet och djupgående. Lärarna har på sitt eget sätt kunnat beskriva sina tankar och 

erfarenheter. Tillskillnad från om vi valt en kvantitativ undersökning. Där hade både frågorna 

och svaren blivit mer bestämda och inte gett utrymme för följdfrågor samt egna 

formuleringar. Däremot hade fler lärare eventuellt haft möjlighet att delta i en kvantitativ 

studie då dessa inte är lika tidskrävande som en kvalitativ studie.    

Den data som samlades in under intervjuerna var relevanta och värdefulla, de hade alltså hög 

validitet. Vi bedömde respondenterna som ärliga samt kunniga inom ämnet läs- och 

skrivlärande. Däremot hade arbetets tillförlitlighet ökat om vi kompletterat med att observera 
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respondenterna i deras undervisning. På detta vis hade vi kunnat se om det som sades i 

intervjuerna stämde överens med praktiken.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Betydelsen av samspel och högläsning 

Tidigare forskning kring att barns lärande sker genom samspel med andra överensstämmer 

med de sex lärarnas arbetssätt med barns läs- och skrivlärande. Samtliga involverar på något 

vis samspel i sin undervisning. Roger Säljö (2000) anser i likhet med lärarna att interaktion 

med andra människor bidrar till utveckling och lärande och ska därför vara en stor del av 

undervisningen. Däremot säger en lärare att samspel inte är självklart för alla utan det är 

något som en del barn behöver träna mer på. Enligt våra erfarenheter är det vanligt att sampel 

är svårt för en del barn vilket skulle missgynna barnen enligt litteraturen då samspel är en 

viktig del. Vår åsikt är att samspel är viktigt till en viss del men barn skiljer sig från varandra 

och lär sig på olika sätt och det ska man ta hänsyn till då det som gynnar ett barn kanske inte 

är det bästa för ett annat. I deras undervisning är högläsning något som sker i samspel med 

andra menar lärarna. Dahlgren (2006) och Björk och Liberg (2006) har liknande åsikter som 

de sex lärarna har om högläsningens roll i barnens läs- och skrivutveckling. Högläsning ses 

av alla som något högst relevant, den ska ske både i skolan och i hemmet och ta sin början i 

tidig ålder. Det bidrar till att barn skapar ett intresse för böcker, får ett stort ordförråd samt 

leder till att barnen blir framgångsrika läsare. Några av lärarna läste högt för barnen varje 

dag. De talade även med föräldrarna om hur viktigt det är med läsning hemma. Dahlgren 

(2006) understryker hur betydelsefullt det är att föräldrarna tar vara på barnens tidiga läs- och 

skrivintresse. Två av lärarna säger sig se skillnad på barn som fått läsning hemma och på barn 

som inte har fått det. De menar att de barn som fått text läst för sig hemma har bättre läs- och 

skrivförståelse när de börjar i skolan till skillnad från de som inte fått det. Genom litteraturen, 

lärarnas åsikter och vår egen bedömning anser vi att det är högst troligt att högläsning har en 

betydande roll för läs- och skrivutvecklingen. De barn som tidigt blivit introducerad till text 

och skapat ett intresse har således fördelar när de börjar i skolan tror vi.  

5.2.2 Lärande med alla sinnen   

Säljö (2000) menar att vi människor är kulturvarelser som lever i samspel med varandra och 

har materiella verktyg och resurser som hjälpmedel. Lärarna arbetar med olika pedagogiska 

redskap i sin undervisning. Här nämner lärarna att de använder sig av tillexempel lera, lek, 

sång, ramsor, spel, böcker med mera när de arbetar med läs- och skrivlärande. Detta är för att 

barnen ska lära sig med alla sinnen samt för att barn lär sig på olika sätt. Dahlgren (2006) 
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resonerar på liknande vis då han menar att barn kommer från olika förhållanden. Det leder till 

olika erfarenheter av läsning och skrivning, lärandeprocessen skiljer sig därför från barn till 

barn. Lärarna nämner att de involverar lek i sin undervisning. Axelsson, M. & Jönsson, K. 

(2009) och Lindö (2002) menar att leken har stor betydelse för barnens läs- och 

skrivinlärning då de använder fler sinnen när de leker.    

5.2.3 Att vara fonologiskt medveten 

De flesta av lärarna introducerar barnen för läs- och skrivprocessen med bokstävernas ljud, de 

menar att detta är den viktigaste delen. Att bokstaven inte bara är en bokstav utan den har ett 

eget ljud. Detta kallas fonem och har man den förståelsen menar Liberg (2006) att man är 

fonologiskt medveten. Denna metod kallades förr för bokstaveringsmetoden enligt Lindö 

(1998). Lärarna arbetar med att barnen ska känna med munnen hur en bokstav låter, vart man 

har tungan när man ljudar en bokstav. I överensstämmelse med Arnqvist (1993) anser lärarna 

att detta är en mödosam process som kan vara svår för vissa barn. Genom rim och ramsor 

tränar barnen flera sinnen och på så vis lär de sig lättare menar Liberg (2006). I likhet med 

Libergs resonemang arbetar lärarna mycket med rim, ramsor och sånger för att befästa ljuden 

hos barnen.   

5.2.4 Samtal som en del av undervisningen 

Vikten av att samtala om böcker är en annan del utav läs- och skrivlärandet. Hell (2012) 

menar att samtal leder till ett fortsatt läsintresse för barnen. Vissa av lärarnas undervisning 

innehåller samtal. De anser att ha förmågan att kunna svara på frågor och återkoppla det man 

läst bland annat leder till att barnen får ett stort ordförråd. Vidare menar de att barnen tipsar 

varandra om böcker genom att samtala om dem. Dessa språkliga förmågor leder till en god 

grund för barns läs- och skrivutveckling enligt Liberg (2006). Vår åsikt är att samtal är 

betydande, dock kan man återkoppla och svara på frågor utan att samtala, detta kan man även 

uppnå genom att skriva. Likaså menar vi att barnen till stor del kan skapa ett brett ordförråd 

enbart genom böckerna de läser.   

5.2.5 Klassrumsmiljöns betydelse 

Något som lärarna har gemensamt i klassrummet är att de har alfabetet är uppsatt. En del av 

dem har även bilder sammankopplade med text för att gynna barnens läs- och 

skrivutveckling. De anser att bilden har en stor betydelse i början. Liksom lärarna hävdar 

Björk och Liberg (2006) att klassrummet ska vara dekorerat på ett sätt som stimulerar barnen 

och deras intresse att vilja lära sig. Trageton (2005) beskriver klassrummet på liknande sätt 

att det ska utformas efter barnens behov och det som de ska lära sig. Lärarna smyckar ut 
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klassrummet med vad de arbetar med. Exempelvis när vissa av lärarna arbetar med en 

bokstav i veckan. Då sätter de upp det som barnen har gjort kopplade till den bokstaven. 

Bildschema används av några av lärarna i deras undervisning och finns uppsatt i 

klassrummet. Dock tar inte lärarna upp om deras klassrum innehåller olika avdelningar, vilket 

är viktigt för en språkstimulerande klassrumsmiljö menar Björk och Liberg (2006). Trots det 

tycker vi ändå att lärarna lyckats med en språkstimulerande klassrumsmiljö genom deras 

dekoration men att de skulle kunna dela in klassrummet i tydligare avdelningar för att gynna 

barnens läs- och skrivlärande som till exempel en läshörna. 

5.2.6 Datorer som komplement 

Att skriva sig till läsning via datorn är något som lärarna tycker är bra och lärorikt. Tyvärr 

finns det inte tillräckligt med fungerande datorer till alla barn. Det finns inte heller 

ekonomiska eller personella resurser till detta menar en annan och även tidsbrist är ett 

problem. I och med detta används inte datorer i den utsträckning man skulle vilja, vilket vi 

anser vara mycket tråkigt då datorer kan vara ett bra komplement för att variera 

undervisningen. Alexandersson m.fl. (2001) nämner att datorer har lett till bättre villkor för 

barn i behov av särskilt stöd, bara det är anledning till att alla skolor ska ha tillgång till 

datorer. En utav lärarna nämner dock att möjligheten till att skriva på dator finns om ett barn 

har svårt att hålla i en penna. En annan av lärarna nämner att hon vid vissa tillfällen tar med 

sig sin egen laptop och låter barnen sitta tillsammans två och två. Detta leder till att barnen 

får träna på att samarbeta. Lindö (2005) hänvisar till ett projekt av Arne Trageton, han lägger 

stor vikt vid att barnen ska få arbeta vid en dator två och två. Han menar att barnen får öva 

samspel samt föra en dialog om eventuella problem eller nya idéer.  

5.2.7 Barnens intressen, förutsättningar och behov 

Liberg (2006) och Dahlgren m.fl (2006) menar i likhet med lärarna att läs- och skrivlärande 

är sammankopplade och att aktiviteterna bör vara anpassade till barnens intressen, 

förutsättningar och behov. Lärarna har till exempel läsläxor som är individanpassade, de 

menar att det ska vara roligt att läsa därför får det varken vara för svårt eller för lätt. 

Böckerna väljs ut tillsammans med barnet men efter barnets individuella nivå samt intresse 

för att på bästa sätt motivera barnen på ett lustfullt sätt. Liberg (2006) menar att den inre 

motivationen är viktig för barns läs- och skrivlärande. Det förefaller som att lärarna har valt 

ett arbetssätt som gynnar barnens läs- och skrivlärande. Att använda varierande verktyg för 

att anpassa undervisningen efter alla barn, det säger sig lärarna även göra med material som 

riktar sig till alla sinnen. Barn lär sig på olika sätt, en del behöver skriva, andra behöver 
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lyssna, känna och så vidare. Lärarnas undervisning innehåller därför rikligt med material 

såsom play-do deg, spel, bilder, rim, ramsor, sång, böcker med mera. Lindqvist (1999) menar 

att barnen påverkas av miljön, pedagogens uppgift är, av den anledningen, att göra den 

dynamisk och aktiv. Arbete och handling är viktiga begrepp inom barns läs- och skrivlärande 

vilket kräver fler arbetssätt än att sitta med papper och penna anser vi.  

5.2.8 Att utforma undervisningen efter nivå 

För att ta reda på den individuella nivån på barnens läs- och skrivförmåga använder de flesta 

av lärarna sig av någon form av test. När barnen utfört testet ser lärarna hur de ska lägga upp 

sin undervisning baserat på barnens resultat. De ser vilka som har förstått och vilka som 

kanske behöver lite mer stöd. Något som alla lärarna nämner är att de skulle vilja ha mer 

resurser i form av människor och tid. Om de hade detta så skulle de kunna individanpassa 

ännu mer. En av lärarna nämner att de hade tillgång till fler lärare i klassen för några år 

sedan, vilket gjorde att de kunde dela upp klassen i grupper. Denna möjlighet finns inte 

längre på grund utav nedskärning av personal. Nu får lärarna göra sitt bästa för att anpassa 

undervisningen, ibland får de lägga den lågt och ibland lite högre. På grund utav detta är det 

alltid någon som blir lidande.  Antingen blir det för svårt för någon eller är det någon som 

inte får tillräckligt med utmaning. Liberg (2006) talar om vikten att erbjuda barnen 

utmanande språkrum. Hon menar att det är viktigt att ge alla barn den utmaning de behöver 

för att de ska utvecklas. Enligt vår bedömning av det lärarna har sagt är det i dagsläget svårt 

att erbjuda barnen detta på grund utav för få personella resurser. Detta tycks vara ett stort 

problem, inte bara för lärarna i vår studie det har även uppmärksammats i media. Politikerna 

inom det svenska utbildningsväsendet bör ta ställning till denna fråga och ta lärarnas åsikter 

och erfarenheter på allvar för att gynna alla barns lärande och utveckling.   

5.3 Fortsatt forskning 

I det här examensarbetet har vi upptäckt att det framförallt är de strukturella resurserna som 

lärarna efterfrågar. De menar att fler lärare i klasserna skulle innebära individanpassning i 

större utsträckning, vilket skulle gynna barnens lärande och utveckling.     

Av den anledningen tycker vi att det skulle vara intressant att studera mer ingående på vilket 

sätt lärare skulle utforma sin undervisning om de hade tillgång till en extra lärare i klassen. 

Skulle undervisningen se annorlunda ut och skulle den kunna vara mer individanpassad? Och 

i så fall hur?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Allmänna frågor  

 Hur gammal du? 

 Vilken utbildning har du? 

- När avslutade du din utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

Ämnesrelaterade frågor 

 Hur ser du på barns läs- och skrivlärande? 

- Hur formas ditt arbetssätt efter dessa tankegångar? 

 

 Vilka resurser/material har du att tillgå i ditt arbete? 

- Hur använder du dessa resurser/material? 

- Känner du att du har tillräckligt med resurser och material eller finns det 

något du saknar? I sådana fall vad? 

 

 Hur går du tillväga när du först introducerar barnen till att läsa och skriva? 

- Vilka resurser används för att anpassa undervisningen utifrån barnets behov? 

 

 Slutligen, vilka råd skulle du ge till framtida pedagoger som ska börja arbeta med 

barn läs- och skrivlärande i åk f-3? 
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Bilaga 2 

Till lärare i f-3! 

Hej! 

Vi heter Josefine Johansson Törnquist och Anna Andersson, vi studerar till fritidspedagoger 

på Högskolan i Gävle.  Nu har vi kommit till sista terminen i utbildningen, vilket innebär att 

vi ska skriva examensarbete. Arbetet ska handla om barns läs- och skrivlärande i åk f-3, vi 

har valt att rikta in oss på lärarnas arbetssätt och vilka resurser som erbjuds barnen. Under 

hösten 2013 kommer vi genomföra en intervjustudie som förhoppningsvis ger möjlighet till 

att bidra till mer kunskap inom detta område. Din kunskap är viktig inom detta fält.  

Vi kommer under veckorna 40, 41 och 42 att utföra intervjuerna och undrar om du vill 

medverka? Intervjutillfället kommer att utföras på din arbetsplats när vi kommit överens om 

ett tillfälle som passar dig, intervjun tar cirka 30-40 minuter av din tid. Intervjuerna kommer 

att spelas in på ljudband.  

Du som deltar i denna undersökning kommer att garanteras full anonymitet, vilket innebär att 

varken skolans, klassens eller ditt namn kommer att nämnas i examensarbetet. Att delta i 

undersökningen är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när du vill. Detta 

examensarbete kommer att publiceras i DIVA. DIVA är en databas för 

forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten.  

Vi kommer att ta kontakt med dig via telefon angående din medverkan och vilken tid 

som passar dig. 

Kontakta oss gärna vid eventuella frågor eller funderingar!  

Du kan kontakta oss på: 

Josefine: 07X-XXXXXXX, xxxxxxxx@student.hig.se   

 Anna: 07X-XXXXXXX, xxxxxxxx@student.hig.se  

Med vänliga hälsningar, Josefine Johansson Törnquist och Anna Andersson. 

 

Handledare: Fil. dr Annika Elm 

mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
mailto:xxxxxxxx@student.hig.se
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xxxxxxxxxx@hig.se 

Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. 
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Bilaga 3 

Förslag: Förberedelse inför boksamtal 

Att fundera på inför lässtunden: 

Vad behöver jag prata om innan för att skapa en förförståelse? 

Finns det vissa ord i texten som jag behöver förklara innan? 

Frågor till eleverna 

Innan: 

Varför valde du den här boken?  

Vad var det som gjorde att du valde den här boken? 

Vad tror ni att den här boken handlar om? 

Är den spännande, ledsam, rolig? Varför tror du det? 

Vem handlar det om tror du? 

Under: 

Känner du igen dig i något av det här? 

Varför gjorde hon så tror du? 

Hur skulle du ha gjort? 

Stoppa – vad tror du händer nu? Varför? 

Efter: 

Var den som du trodde? 

Vad var skillnaden? 

Hur får boken dig att känna? 

Lade ni märke till något mönster i boken? 

Hade den kunnat sluta på något annat sätt? 
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Vad tyckte du om boken? 

Vad var det som gjorde att du tyckte att den var bra/dålig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


