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Abstract 
In view of the new compulsory assessment support and the added learning requirements 

in the curriculum, the aim of this study is to investigate how teachers work with teach-

ing reading and writing in grade 1 in relation to the method used in the school. The 

study uses interviews as a method to answer the questions. The result shows that both 

schools use a combination of methods in the teaching of reading and writing. The teach-

ers who took part in the study are favourably inclined to the new assessment support 

and hope that more follow-ups of the pupils’ results can mean that resources are provid-

ed earlier for those who need it. The teachers have differing opinions about changes in 

teaching taking place in connection with changes or additions to the curriculum. The 

crucial factor appears to be how great the changes are or what the additions concern, 

and how they relate to existing methods. 
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Learning to read with different methods 
– A study of how teachers in two different schools work with the teaching of reading 
and writing in grade 1. 
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1.Inledning 
Att kunna läsa är av stor betydelse för hela livet. När barn utvecklat sin läsning så pass 

att de även fått förståelse av textens innebörd, så kallad läsförståelse, öppnas en helt ny 

värld fylld av kunskap. Hur gör man då för att lära barn att läsa? Finns det någon metod 

som är att föredra framför någon annan? Läsforskaren Barbro Westlund (Skolverket, 

2016) menar att nybörjarundervisningen inom läsinlärningen ska vara väl genomtänkt 

med en god struktur. Hon menar också att undervisningen bör behandla sambandet mel-

lan språkljud och bokstav – fonem och grafem. Det är också viktigt att läraren ger ele-

verna verktyg att bearbeta olika sorters texter med olika metoder, exempelvis att svårare 

texter kan diskuteras muntligt. Genom detta ges eleverna möjlighet till att kunna ut-

veckla sin kognitiva tankeförmåga samt sina metakognitiva strategier (a.a.). Herrlin, 

Frank & Ackesjö (2012) påpekar vikten av att lärare i förskoleklass och grundskolans 

tidigare år vet hur de ska förhålla sig till läs- och skrivinlärningen. Som lärare för de 

lägre åldrarna är det viktigt att kunna fånga elevernas nyfikenhet och möta dem genom 

att ge stöttning för det fortsatta lärandet. 

 

Den internationella undersökningen PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study) visar att elever som gått i svensk skola är duktiga på att läsa, däremot visar en 

annan internationell undersökning från PISA (2010) att svenska elever har en allt sämre 

läsförståelse. Utmaningen för dagens lärare är därför att kunna lägga en god grund som 

ger eleverna verktyg till att kunna stärka sin läsförståelse och att kunna upprätthålla en 

god sådan genom hela skoltiden (Skolverket, 2016).   

 

Under 2016 reviderades kursplanen för svenska i Lgr11 då ett nytt kunskapskrav gäl-

lande läsförståelse infördes, ett mål som eleverna ska ha uppnått slutet av årskurs 1 

(Skolverket, 2016). Kunskapskravet lyder: 

 
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudnings-

strategi och helordsläsning på ett delvis fungerade sätt. Genom att kommentera och återge nå-

gon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. 

Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med 

läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera 

sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om tex-

ters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter. 
                                                                                             (Skolverket, 2016, s. 252) 
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Förutom det nya kunskapskravet är det även, sedan 1 juli 2016, obligatoriskt för hu-

vudmän i grundskola att använda bedömningsstöd i bland annat svenska (Skolverket, 

2016). I och med de nya bestämmelserna väcktes mitt intresse kring att undersöka hur 

lärare arbetar med läs- och skrivinlärning i årskurs 1 och hur dessa arbetssätt kan skilja 

sig beroende på vilken metod lärarna arbetar med. Studien är relevant för nyexamine-

rade såväl som erfarna lärare då den presenterar olika arbetssätt och metoder inom läs- 

och skrivundervisningen. Den är också relevant ur ett vetenskapligt perspektiv då förut-

sättningarna ändras i och med de nya kunskapskraven och det numera obligatoriska 

bedömningsstödet, vilket gör att det i nuläget fattas studier med dessa aspekter. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med läs- och skrivin-

lärning i förhållande till vilken metod som används på skolan samt hur det numera obli-

gatoriska bedömningsstödet och nya kunskapskrav påverkar undervisningen. 

 

1.1.1. Frågeställningar 

1. Vilka arbetssätt och metoder för läs- och skrivinlärning i årskurs 1 används på de 

undersökta skolorna? 

2. Hur påverkas undervisningen av förändringar eller tillägg i läroplanen?  

3. Hur integreras bedömningsstödet för svenska i undervisningen på de undersökta sko-

lorna? 
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2. Bakgrund 
Kapitlet kommer behandla aspekter som enligt forskningen är av stor vikt för läs- och 

skrivutvecklingen. Kapitlet inleds med en beskrivning av språklig medvetenhet och vad 

begreppet innefattar. Sedan presenteras läsutvecklingens olika stadier. Därefter beskrivs 

ett urval av metoder för läs- och skrivinlärning. 

 

2.1. Språklig medvetenhet 

Det är genom språket vi får störst möjlighet att kommunicera med varandra. Under 

barns språkutveckling får så småningom barnet en uppfattning om att språket är upp-

byggt på ett särskilt sätt – i form av fonem. På förskolan används stor del av tiden till att 

utveckla barnets språkliga medvetenhet. Detta arbete fortsätter även i förskoleklass och 

uppåt i åldrarna. Genom att utveckla en språklig medvetenhet kan barnet så småningom 

även utvecklas till en läsare (Herrlin, Frank & Ackesjö (2012). Lundberg (2007) beskri-

ver den språkliga medvetenheten som en upptäckt av sitt eget språk – man förstår inne-

börden av ord och meningar, hur språket är uppbyggt och hur det låter. Den språkliga 

medvetenheten kan delas upp i olika förmågor i form av: fonologisk, fonetisk, morfolo-

gisk, syntaktisk, semantisk samt pragmatisk medvetenhet (Herrlin, Frank & Ackesjö, 

2012). Westlund (Skolverket, 2016) menar att barnet behöver utveckla en fonemisk 

medvetenhet, bokstavskännedom och syntaktisk förmåga för att kunna knäcka skriftens 

kod.  

 

Fonologisk medvetenhet syftar på att förstå språkets form, hur språket är uppbyggt i 

förhållande till ljud (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). När barnet har uppnått en fono-

logisk medvetenhet ska det kunna höra hur ord låter, kunna rimma med enklare ord 

samt kunna skilja ett långt ord från ett kort ord. Den fonemiska medvetenheten hör till 

stor del ihop med den fonologiska och uppnås när barnet kan känna igen de språkljud 

som ett ord innehåller. Den morfologiska medvetenheten handlar om ord och att ord ofta 

är sammansatta av olika delar. Om barnet känner till morfemen i ord kan det vara lättare 

att avgöra varifrån ett ord kommer. Detta kan i sin tur ha en positiv inverkan på barnets 

förmåga att stava. Exempel på aktiviteter som stimulerar morfologisk medvetenhet är 

stavningsregler, släktord, ordkunskap med mera. När barnet sedan utvecklat en syntak-

tisk medvetenhet kan hen förstå språkets satsbyggnad. I takt med att den syntaktiska 

medvetenheten ökar kan barnets läshastighet och förståelse av den lästa texten öka. 
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Denna förmåga innefattar således att barnet kan sätta sig in i text till den grad att hen 

kan dra egna slutsatser kring innehållet, vad som har hänt och vad som kan tänkas 

hända genom berättelsens gång. Den semantiska medvetenheten har barnet uppnått när 

hen kan förstå att flera ord i det svenska språket benämns likadant men kan ha olika 

betydelser. Inom denna förmåga ingår också att barnet kan förstå hur två meningar skil-

jer sig från varandra. En sista förmåga som innefattas i den språkliga medvetenheten är 

den pragmatiska medvetenheten. Barn som utvecklat denna förmåga ska inte bara kunna 

höra vad någon säger, utan även förstå innebörden av vad som sägs. Genom den prag-

matiska medvetenheten utvecklas barnets sociala förmåga då de får en förståelse för att 

använda språket rätt i förhållande till vilken situation de befinner sig i (a.a.).  

 

2.2. Läsutvecklingens olika stadier 

Herrlin, Frank & Ackesjö (2012, s. 87) hänvisar till The Simple View of Reading (Hoo-

ver & Gough, 1990; Gough & Tunmer, 1986) som presenterar en formel för läsning. 

Formeln lyder: Läsning = Avkodning x Förståelse av språk. Genom att avkoda texten 

kan vi förstå skrivtecknens betydelse. Genom igenkännande av bokstäver och deras 

ordningsföljd i det skrivna ordet kan vi förstå vad det står. Däremot krävs även förstå-

else av språk för att förstå innebörden av de nedskrivna orden och genom meningsupp-

byggnader få en uppfattning om textens sammanhang. Mellan avkodning och förståelse 

av språk finns i formeln ett multiplikationstecken. Detta symboliserar att dessa för-

mågor hör ihop. För att kunna läsa krävs det att läsaren både kan avkoda texten samt ha 

förståelse för språket (Lundberg, 2010; Stanovich, 2000; Taube, 2007).  

 

Som lärare är det viktigt att inom läs- och skrivundervisningen skapa förutsättningar för 

att elevers intresse och motivation för läsning och skrivning utvecklas. För att kunna 

göra detta krävs det att läraren har en god uppfattning om varje enskild elevs kunskaps-

nivå för att kunna lägga upp och planera en undervisning som stödjer alla elever på 

bästa sätt (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). Høien och Lundberg (1999) beskriver 

barns läsutveckling i olika nivåer. Den inledande fasen av läsutveckling kallas 

pseudoläsning. Detta stadium kan beskrivas som ”lekläsning” där barnet härmar dem de 

sett läsa i sin omgivning. Under denna period är det vanligt att barnet kan läsa skyltar 

eller etiketter, då de lärt sig vad dessa står för. I själva verket kan de alltså inte läsa 

ännu, men de känner igen utseendet på ett mjölkpaket och ”läser” därmed att det står 

mjölk på förpackningen. Vidare följer det logografiska-visuella stadiet. Inom detta sta-
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dium så har barnet lärt sig att känna igen vissa bokstäver och kan därför lättare se ord-

bilder i flera sammanhang, till exempel i form av familjemedlemmars namn. Barnet har 

ännu inte knäckt skriftens kod och kan inte koppla språkljud till bokstav, men i och med 

att barnet kan identifiera vissa bokstäver så underlättar detta barnets språkförståelse. I 

detta stadium är det även vanligt att barnet fokuserar på ordens längd eller form på bok-

stäver, vilket vanligtvis brukar vara den första eller sista bokstaven i ordet. När barnet 

nått det alfabetiska-fonologiska stadiet innebär det att de knäckt skriftens kod, de kan 

nu koppla samman språkljud med bokstav. I och med denna upptäckt är det vanligt att 

barnet ljudar högt i sitt försök till att förstå vad den skrivna texten betyder. Nästa sta-

dium kallas det ortografiska-morfemiska stadiet. Här har barnet utvecklat en så god 

läsförmåga att ordavkodningen går snabbt och att igenkänningen av ord är automatise-

rad. Nu behöver inte barnet längre ljuda fram de skrivna orden utan kan läsa dem utan 

att behöva ägna tid åt att klura ut vilket ord som bokstäverna representerar. Genom den 

automatiserade läsningen kan fokus flyttas till textens betydelse och grammatiska upp-

byggnad.  

 

2.3. Metoder för läsinlärning 

I avsnittet kommer tre olika metoder för läs- och skrivinlärning att beskrivas. Metoderna 

representerar bland annat de traditionellt vanligaste metoderna i svensk skola, men tar 

också upp metoden ASL som inte faller under kategorin ”traditionell”. Anledningen till 

att metoden tas upp är att en av de undersökta skolorna använder sig av denna. 

 
2.3.1. Ljudningsmetoden – en syntetisk metod 

Ljudningsmetoden är en syntetisk metod och har funnits i Sverige sedan mitten av 

1800-talet och anses vara det traditionella sättet för att lära sig läsa i Sverige.  Synte-

tiska metoder utgår från bottom-up modellen där man i läsningen går från delarna till 

helheten (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). Denna metod utgår alltså från språkets delar  

– bokstäverna – till helheten, dvs. ord och meningar. Metoden bygger som namnet an-

tyder på att ljuda fram läsningen. Genom att koppla språkljud till bokstav kan barnet 

sätta samman de olika språkljuden till ett ord (Svensson, 2009). 
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2.3.2. Helordsmetoden – en analytisk metod 
Helordsmetoden, även kallat ordbildsmetoden, utgår från ett analytisk perspektiv och 

har funnits i Sverige sedan början av 1800-talet (Svensson, 2009). Med analytisk metod 

menas att läsningen går från helheten till delarna, vilket även kallas för top-down mo-

dellen (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). Läsförståelsen står i fokus för denna metod 

och för att uppnå denna bör eleverna få arbeta med att analysera olika texter och dess 

innehåll. Detta bör först göras visuellt med utgångspunkt på helheten, dvs. hela ord och 

meningar. Därefter delas orden in i små delar, antingen i form av bokstäver eller ändel-

ser, som också de analyseras. Tanken bakom metoden bygger på att förståelse för läs-

ning och skrivning har en funktion, vilket i sin tur leder till motivation och lust till att 

lära (Svensson, 2009). 

 

2.3.3. Att skriva sig till läsning – en analytisk metod 

Metoden ASL – att skriva sig till läsning – är en relativt ny metod som framtagits av 

den norske forskaren Arne Trageton. Han refererar i sin bok till de senaste fyrtio årens 

forskning som gjorts på området skriftspråkets utveckling, som han menar visar på att 

det är lättare att lära sig skriva än att läsa för barn mellan 5 och 9 års ålder (Trageton, 

2014). Med stöd av denna forskning menar han således att man bör frångå den tradit-

ionella principen där barnen först lär sig läsa enbart för att det är svårt att forma bokstä-

ver. Tragetons modell bygger på en digitaliserad verksamhet där man förser klassrum-

men med datorer och tangentbord. Det är lättare att skriva på dator än för hand då ele-

verna inte behöver lägga fokus på att forma bokstäverna. Istället kan de koncentrera sig 

på innehållet. Med hjälp av talsyntes får barnen i par börja arbeta med eget textskri-

vande redan i förskoleklass. Trageton (2014) önskar också att de abc-böcker som skolor 

ofta har i klassrummen borde avskaffas och bytas ut till barnens egenproducerade böck-

er och andra lättlästa böcker. Han menar att abc-böckerna inte utgår från barnets eget 

ordförråd och därför blir svårförståeliga för barnen. 
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3. Teori 
I teoriavsnittet beskrivs den syn på inlärning – det sociokulturella perspektivet – som är 

en utgångspunkt för studien. Teorin kommer tillsammans med forskningsbakgrunden 

relateras till det framkomna resultatet i analysdelen samt i diskussionskapitlet. 

 
3.1 Sociokulturellt perspektiv 

För att förstå hur barn lär sig är det av stor vikt att skapa kännedom om den kognitiva 

utvecklingen. En känd teori kring inlärning är det sociokulturella perspektivet. Teorin 

har sin utgångspunkt i att barns lärande sker i mötet med andra. Genom samspel med 

andra lär vi oss av varandra (Evenshaug & Hallen, 2001; Williams, Sheridan & Pram-

ling Samuelsson, 2000). 

 

Det sociokulturella perspektivet bygger på på Lev Vygotskijs tankar kring hur männi-

skan utvecklas. Hans teori fick genomslag under 1960-talet och har sedan dess haft en 

stor betydelse inom såväl psykologi, pedagogik och andra vetenskapliga sammanhang 

(Imsen, 2006). Vygotskij menade att inlärning är en pågående process som skapas soci-

alt och inte individuellt. Det sker i samspel med omgivning, andra individer och genom 

olika miljöer vi möter (Evenshaug & Hallen, 2001; Imsen, 2006).  

 

Vygotskijs teori består av flera nivåer av inlärning, vilken brukar benämnas som den 

proximala utvecklingszonen. För att barnet ska utvecklas krävs det att undervisningsni-

vån ligger något högre än den kunskapsnivå barnet befinner sig på. Genom att bedriva 

en undervisning på barnets faktiska kunskapsnivå finns inte utrymme att stimulera ele-

ven vilket leder till att ingen fortsatt utveckling sker. Läggs däremot undervisningen på 

en något högre nivå så skapas stimulans och barnet kommer kunna utveckla sina kun-

skaper. En undervisning som läggs på denna nivå kräver dock aktivt lärarledd undervis-

ning samt även hjälp under arbetets gång då eleven ännu inte besitter de kunskaper som 

behövs för att klara av den givna uppgiften på egen hand (Evenshaug & Hallen, 2001; 

Imsen, 2006). 
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4. Material & metod 
Detta kapitel kommer att ta upp motivering av den valda insamlingsmetoden samt stu-

diens tillförlitlighet. Vidare redogörs även för etiska aspekter och hur dessa beaktas 

samt hur empirin kommer analyseras. 

 
4.1 Intervju 

För att få svar på de frågeställningar som är utgångspunkt för arbetet valdes en kvalita-

tiv studie. Denscombe (2016) beskriver kvalitativa data som ord och visuella bilder, 

vilket till exempel kan handla om intervjuer, observationer eller annan dokumentation. 

Eftersom studien utfördes på vårterminen var inte den grundläggande läsinlärningen 

lika aktuell som på höstterminen. Detta gjorde att intervjuer gav möjlighet att samla in 

mer relevant empiri än observationer.  

 

På varje skola intervjuades två klasslärare. Intervjuerna genomfördes individuellt med 

varje enskild lärare, dvs. personliga intervjuer. Denscombe (2016, s. 267) beskriver per-

sonliga intervjuer som den vanligaste formen av intervju då det är lättare att finna tid för 

intervjun när det endast är två parter inblandade. Vidare poängterar Denscombe (2016, 

s. 267) att personliga intervjuer är betydligt enklare när transkriberingen ska utföras då 

det bara finns två röster att lyssna efter – intervjuarens och informantens. Således är det 

bara en person i taget som pratar. Intervjufrågorna som ställdes var semistrukturerade 

(se Bilaga A), vilket innebar att en lista med frågor sammanställdes inför intervjun kring 

de ämnen som skulle behandlas, men att riktlinjerna för i vilken ordning eller vilka 

följdfrågor som skulle komma upp var flexibla och varierande beroende på hur inter-

vjun tedde sig. Fokus under en semistrukturerad intervju ligger på att ställa relativt 

öppna frågor som ger den intervjuade möjlighet till att ge mer utvecklade svar 

(Denscombe, 2016, s. 266).  

 
 
4.2 Urval  

Jag har besökt två olika skolor där jag intervjuat två lärare på respektive skola. Skolorna 

ligger i samma kommun men skiljer sig åt i storlek då den ena skolan bara har en klass 

per årskurs från år 1 till 6, medan den andra skolan har tre paralleller per årskurs från år 

1 till 6. Urvalet kan kopplas till det som Denscombe (2016) beskriver som ett explora-

tivt urval då studien bygger på empiriskt insamlat material i småskalig forskning. Valet 
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av just dessa specifika skolor berodde delvis på att jag sedan tidigare har kännedom om 

och kontakt med de skolorna, men också på att de arbetar med skilda metoder för läs- 

och skrivinlärning. De utvalda skolorna kan dock räknas till ett bekvämlighetsurval, då 

skolorna för mig var lättillgängliga alternativ, vilket Denscombe (2016) menar är en 

utmärkande faktor för denna typ av urval.  

 

4.3 Genomförande 

Det empiriska materialet samlades in på två olika skolor som arbetar utifrån olika meto-

der för läs- och skrivinlärning. Anledningen till detta var att jag var intresserad av hur 

skolorna når samma mål genom olika arbetssätt och hur lärarna själva ser på sin under-

visning inom detta område. Två av lärarna tillfrågades muntligt att deltaga i studien. De 

två andra lärarna tillfrågades per mejl. Därefter bestämdes tid för intervju med varje 

enskild lärare. Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter. 

 

Enligt Ryen (2004) är det viktigt var intervjun sker, då det är av betydelse att informan-

ten känner sig trygg i situationen. Intervjuerna genomfördes i klassrummet där den in-

tervjuade läraren arbetar vilket således följer Ryens rekommendation om en, för infor-

manten, trygg miljö. Intervjun skedde efter skoltid och spelades in med ljud för att 

kunna transkriberas efteråt. Före ljudinspelningen informerades lärarna ytterligare en 

gång om vad intervjun handlade om och anledningen till ljudinspelningen förklarades. 

Hur deras framförda åsikter under intervjun skulle komma att användas i studien förkla-

rades också. Inspelningen började med inledande frågor om lärarens utbildning, ålder 

och erfarenhet i yrket. Därefter följde de övriga intervjufrågorna (Se Bilaga A). Inter-

vjun avslutades med en fråga om läraren kände att hen ville tillägga något till intervjun 

eller var nöjd. När ljudinspelningen avslutades tackade jag för intervjun och bad infor-

manten höra av sig om hen hade några funderingar om innehållet eller hade något att 

tillägga. Informanterna meddelades att de eventuellt skulle kontaktas om fler frågor 

eller otydligheter kring intervjun uppstod. Genomförandet av intervjuerna byggde på de 

steg Denscombe (2016) anser viktiga att följa: kontakta intervjupersonerna i god tid 

innan intervjun, bestämma tid och plats, informera om inspelning och möjlighet att kon-

takta intervjuaren för frågor, tillägg eller övriga kompletteringar av intervjun. 
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4.4 Tillförlitlighet 

Studiens syfte är att få en inblick i olika skolors undervisningsval i samband med ele-

vernas första läs- och skrivinlärning. För att ta reda på personers prioriteringar, åsikter 

och idéer menar Denscombe (2016) att intervjuer är ett bra metodval. Således stärks 

studiens validitet. Denscombe (2016) menar att intervjuer som sker ansikte mot ansikte 

gör det lättare att under samtalet få en bild av vad som kan anses stämma och är relevant 

med avseende på studien. Han påpekar dock också att intervjuers reliabilitet kan vara av 

varierande grad då det informanten säger i intervjun inte alltid stämmer med verklighet-

en (a.a.). Även Johansson & Svedner (2010) menar att reliabiliteten i intervjuer aldrig är 

hundraprocentig i praktiken, eftersom det finns yttre faktorer som påverkar och inte går 

att styra över. 

 

4.5 Analysmetod 

Det insamlade empiriska materialet har transkriberats. Transkriberingarna innefattar 

hela intervjuerna och är nedskrivna på standardsvenska. Därefter har empirin tolkats 

och analyserats utifrån arbetets teoretiska utgångspunkt samt den vetenskapliga littera-

tur som används i litteraturbakgrunden. Jag har använt en kategoriserande analysmetod 

vilket Bernard & Ryan (2010) beskriver som att den insamlade empirin delas in utifrån 

de teman och betydelsefulla kategorier som finns. Insamlade data har således delats in i 

kategorier utifrån de olika teman som kunnat utläsas från intervjuerna. Resultatet redo-

visas i avsnitt som utgår från arbetets frågeställningar och som avslutas med analysav-

snitt där resultatet bearbetas genom att de viktiga teman som framträtt belyses. Studien 

bygger på lärares uppfattningar kring ett ämnesområde och kan utifrån en vetenskaps-

teoretisk syn således kopplas till ett hermeneutiskt perspektiv. Allwood & Eriksson 

(2010) beskriver detta perspektiv som en metod där det handlar om att tolka och skapa 

en förståelse för något.  

 

4.6 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av studien har hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer (2002) 

tagits. De fyra huvudkraven som framtagits innefattar: informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Deltagarna i studien har informe-

rats om undersökningens syfte och vilken betydelse deras deltagande har för studien. De 

har också fått veta att deltagandet är frivilligt och att de kan välja att avbryta sin med-
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verkan. Alla informanter har gett sitt samtycke till att delta i studien. De transkriberade 

intervjuerna som används i arbetet följer konfidentialitetskravet då fingerade namn an-

vänds och inga personliga uppgifter förekommer. Beträffande nyttjandekravet har alla 

deltagare informerats om att den insamlade empirin endast är avsedd för denna studie 

och inte kommer användas i något annat syfte. 
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5. Resultat och analys 
Kapitlet är uppbyggt med fokus på att få svar på studiens frågeställningar. Resultaten 

analyseras sedan genom att kategoriseras i teman som framträtt i intervjusvaren och 

som i sin tur sätts i relation till forskningsbakgrund och teoretisk utgångspunkt. 

 

I resultatet benämns skolorna som undersökningen skett på som Skola A och Skola B. 

Namnen på informanterna är fingerade. På Skola A benämns informanterna som Anna 

och Astrid. Anna har varit yrkesverksam i sjutton år och Astrid i tjugosju år. På Skola B 

benämns informanterna som Barbro och Beatrice. Barbro har arbetat som lärare i tjugo-

fem år och Beatrice i tjugo år. 

 
5.1 Metoder som används för läs- och skrivinlärning 
5.1.1 Skola A 
På Skola A arbetar de inte utifrån en specifik metod, utan lärarna får själva avgöra vil-

ken metod de tycker passar bäst. I intervjuerna tar både Anna och Astrid upp ljudning-

smetoden och helordsmetoden som en del av läs- och skrivundervisningen. Anna brukar 

inleda läs- och skrivinlärningen med bokstavsgenomgång då de arbetar med en bokstav 

per vecka. Under dessa tillfällen berörs hur bokstaven ser ut, vad den heter och hur den 

låter. Därefter nämner hon att man jobbar mycket med ordbilder som kombineras med 

ett läromedel om läsning och skrivande. På den här skolan har de arbetat mycket med 

ett material som heter Mini och den magiska stenen. Den presenterar inte bokstäverna i 

alfabetisk ordning utan börjar med   V, I, S och A. Genom att materialet presenterar just 

dessa bokstäver till att börja med så kan barnen redan efter fyra veckor börja bygga ihop 

ord, förklarar Anna. Hon säger att olika läsläror förstås har olika tänkesätt, men att de 

flesta bygger på att korta ord kan bildas relativt snabbt. 

 

Både Anna och Astrid menar att barnen ofta har med sig mycket redan när de kommer 

till årskurs 1. Något båda nämner är att de skulle önska att förskoleklassen, som också 

arbetar med bokstavsgenomgång, lägger tid på att lära barnen att forma bokstäverna rätt 

från början. Annars går mycket tid och kraft åt till att ”lära om” barnen. De säger att det 

ofta är stor spridning i klasserna gällande elevernas kunskapsnivå. Många har kunskap 

om bokstäverna och kommer vidare fort, medan vissa saknar förståelse för kopplingen 

mellan ljud och bokstav. Anna konstaterar att det är viktigt att fånga dessa elever 
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snabbt, så att de inte hamnar efter även fortsättningsvis. Hon säger att det är av stor vikt 

att eleverna får självförtroende då det hänger ihop med deras läs- och skrivutveckling. 

På skolan brukar de tänka på att miljön ska vara tilltalande för barnen, de ska vilja läsa. 

Därför brukar de ha många lättlästa miniböcker i klassrummet som utökas successivt så 

att nivån på böckerna passar barnen.  

 

I Annas klass används något som kallas ”Måndagsboken”. Där får eleverna skriva vad 

de varit med om i helgen, under dagen eller vid något annat tillfälle. Hon menar att det 

oftast är lättare för barn att skriva om vad de själva har varit med om. Hon berättar att 

ordbilder är vanligt förekommande i början. Ofta vill barnen skriva ungefär samma sak 

varje vecka, exempelvis ”jag har lekt med Kalle” och nästa vecka ”jag har lekt med 

Anton”. I många fall tittar barnen på det de skrivit tidigare och skriver av delar av tex-

ten. De elever som har svårare för att skriva brukar istället få berätta för Anna vad de 

vill skriva, så skriver hon ned vad eleven berättar på en lapp som de sedan får skriva av. 

Hon menar att detta är ett bra sätt att stödja de elever som inte vill skriva för att de vet 

att det ändå blir fel. De får fortfarande öva på att skriva och forma bokstäver och ord, 

men slipper känslan av att det inte är roligt för att det blir fel.  

 

Astrid nämner att det finns flera muntliga övningar som kan vara gynnande för elever-

nas läs- och skrivinlärning, samtidigt som de även får öva på sin kommunikativa för-

måga. Hon ger ett exempel där eleven får välja en leksak i en liten låda. Eleven får se-

dan gömma föremålet bakom ryggen medan hen ska beskriva föremålet för klasskamra-

terna som får gissa vad det kan vara. Eleven kan till exempel säga vilken bokstav före-

målet börjar eller slutar på, eller hur ordet låter i början.  

 

5.1.2 Skola B 
 
Skola B arbetar utifrån en given metod, ASL. Eleverna börjar redan i förskoleklass till-

verka egenskrivna texter på dator. Beatrice berättar att de på den här skolan arbetar 

mycket kollegialt, då de är flera paralleller i varje årskurs. Läs- och skrivundervisningen 

är därför något som läggs upp gemensamt i årskurslaget. På skolan använder de ett 

material som heter ABC-klubben. Detta material kombineras sedan med ASL. Beatrice 

berättar att de har en bokstavsgenomgång, men att det varierar utifrån klassens behov 

hur ingående denna är. Inför årskurs 1 sker en överlämning från förskoleklassen. Under 

mötet diskuteras tester som gjorts i förskoleklassen och läraren får därmed en inblick i 
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hur klassen ser ut kunskapsmässigt. På Skola B har de arbetat med ASL sedan 2012 och 

det var då förskoleklasserna som började med detta och sedan ville rektorn att arbetet 

skulle fortsätta i årskurs 1. Beatrice berättar att de fått gå på flera föreläsningar om ASL 

och att de sedan lagt upp sin undervisning på ett sätt som de själva tycker fungerar bra. 

Ett exempel är att de valde att kombinera metoden ASL med arbetsmaterialet ABC-

klubben. Anledningen till att det materialet valdes var att de tog upp mycket ordbilder i 

början. Eleverna fick med hjälp av läsebokens ordbilder sedan skriva meningar på da-

torn i par där de skriver varannan mening. Det kan exempelvis handla om ordbilden 

”Jag har”. Med hjälp av ordbilden skriver eleverna sedan egna meningar som börjar 

med ”Jag har” och sedan avslutas med egna ord som passar ihop med ordbilden. 

 

På frågan när eleverna börjar skriva för hand svarar Beatrice att de oftast brukar börja 

på höstterminen i årskurs 2. Innan de börjar skriva för hand arbetar de dock mycket med 

motoriska övningar. När de sedan börjar skriva för hand börjar de med gemenerna, då 

de ofta redan kan versalerna. Beatrice anser att hon kan se en stor skillnad på elevernas 

utvecklingsnivå, framförallt i årskurs 1, i läs- och skrivutvecklingen sedan skolan bör-

jade arbeta med ASL. Hon tycker att metoden framförallt har varit ett stort stöd för poj-

karna som oftast har det svårare motoriskt än flickorna. All tid som går åt till att öva på 

att forma bokstäver kan istället användas till andra utmaningar. Detta gör det lättare att 

behålla motivationen hos eleverna. Innan ASL infördes på skolan fanns det risk för att 

”tappa” de elever som hade motoriska svårigheter. Att skriva på dator är något som de 

flesta elever tycker är väldigt roligt menar både Beatrice och Barbro. Eleverna blir en-

gagerade och involverade i sin utveckling. I och med att de arbetar i par får man även in 

kommunikationen, vilket Beatrice annars tycker försvinner lätt i den första läs- och 

skrivinlärningen. Hon menar att ”slutresultatet” när de skriver texter för hand i årskurs 3 

inte skiljer sig åt från innan de arbetade med ASL, skillnaden är att de börjar skriva för 

hand senare. När det gäller elevernas läsutveckling kan Beatrice inte se att metoden 

visat på någon märkbar förändring. Dock arbetar eleverna hela tiden med läsningen när 

de skriver. De läser sina texter som de själva skrivit och lyssnar på dem. Hon återkom-

mer till motivationsfaktorn som arbetet med ASL ger. Hon tycker att eleverna blir mer 

intresserade av att läsa då de får arbeta med sina egna texter och bearbetar dem. Genom 

att texterna hela tiden förbättras bibehålls motivationen att göra sitt yttersta. ”Sedan 

finns det såklart de som har svårt ändå, men det går ju aldrig att helt komma ifrån oav-

sett arbetssätt” (Beatrice).  
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5.1.3 Analys 
De kategorier som framträder i ovanstående resultat är kombination av metoder, inter-

aktion samt motivation. De intervjuade lärarna på båda skolorna berättar att de arbetar 

med ordbilder. Svensson (2009) menar att eleverna genom denna metod bör analysera 

olika texters innehåll. Författaren menar att helheten av ett ord eller en mening bör ana-

lyseras visuellt, vilket framkommer att både Skola A och Skola B arbetar med. Däremot 

förklarar Anna sitt arbetssätt som att barnen själva ofta går tillbaka och använder samma 

ordbild under flera veckor när de arbetar med ”Måndagsboken”. På Skola B visar både 

Beatrice och Barbro exempel på elevtexter som har olika ordbilder för varje vecka. Den 

bakomliggande orsaken till detta är att Skola B bygger upp sina texter utifrån den ord-

bild som tas upp i läseboken ABC-klubben varje vecka. Arbetssättet på Skola B skiljer 

sig också något från Skola A:s arbetssätt då barnen får som uppgift att skriva så många 

egna meningar som möjligt med hjälp av ordbilden. På så sätt kan man tydligt se en 

progression under läsårets gång. Anna på Skola A arbetar mer med berättande texter där 

eleverna får skriva och berätta vad de varit med om. Svensson (2009) menar att 

helordsmetoden först bör behandlas utifrån helheten och sedan efter ordets små delar, 

som bokstäver eller ändelser. Ingen av skolorna verkar ha denna ordning när man arbe-

tar med texten. Däremot nämner både lärarna på Skola A och Skola B att de har en bok-

stavsgenomgång i början av årskurs 1. Skola A är mer detaljerad kring hur detta arbete 

går till, de pratar om och tittar på hur bokstaven ser ut, vad den heter och hur den låter. 

Hur arbetet med bokstavsgenomgången går till på Skola B framkommer inte under in-

tervjuerna. Båda skolorna arbetar med ljudningsmetoden när eleverna skriver sina tex-

ter, vilket Svensson (2009) förklarar innebär att koppla språkljud till bokstav. På Skola 

B använder eleverna talsyntes på de datorer som texterna skrivs på. På så sätt får ele-

verna höra ljudet från datorn, vilket fungerar som ett hjälpmedel när de ska stava sina 

texter. På Skola A som inte använder datorer krävs det således att eleverna nått det alfa-

betiska-fonologiska stadiet som Høien och Lundberg (1999) förklarar som det stadium 

där barnet uppnått en förståelse för sambandet mellan språkljud och bokstav.  

 

Resultatet visar således att båda skolorna arbetar med helordsmetoden och ljudningsme-

toden. Däremot arbetar Skola B med ASL som en övergripande metod, vilket inte finns 

alls på Skola A. Genom analys av intervjuerna på de båda skolorna kring lärarnas arbet-

sätt med läs- och skrivinlärningen framkommer att det verkar ske mycket mer interakt-
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ion mellan eleverna på Skola B. Där arbetar de hela tiden i par när de jobbar med ASL. 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i samspel med andra då man lär av 

varandra (Evenshaug & Hallen, 2001; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Detta är inte något som tycks prägla arbetssättet på Skola A då i princip bara 

enskilt arbete nämns. Astrid nämner en grupplek som hon brukar göra med eleverna så 

att de även får öva på att beskriva och förklara muntligt, men utöver detta nämns ingen-

ting.  

 

En faktor som både Anna på Skola A och Beatrice på Skola B nämner när det kommer 

till läs- och skrivutvecklingen är motivationen. Båda lärarna är överens om att detta är 

väldigt viktigt. Beatrice nämner också att hon tycker eleverna är mer motiverade till att 

läsa och skriva sedan Skola B införde ASL som metod. Detta tror hon framförallt beror 

på att eleverna genom metoden slipper de motoriska svårigheter som kan uppstå när de 

ska skriva för hand. Beatrices uttalande stöds också av Trageton (2014) som menar att 

det är lättare att skriva på dator än för hand då eleverna kan koncentrera sig på texten 

istället för på att forma bokstäverna. På Skola A där metoden ASL inte används beskri-

ver Anna istället andra faktorer, som hur man bygger upp miljön för att fånga och in-

tressera eleverna till att läsa. 

 
5.2 Hur förändringar och tillägg i läroplanen påverkar undervisningen 
5.2.1 Skola A 

Anna tror inte att man förändrar undervisningen särskilt mycket när tillägg i läroplanen 

görs. Det nya kunskapskravet i årskurs 1 hoppas hon däremot kan bidra till att samar-

betet med förskoleklass utvecklas i och med att det finns högre krav på en tidig läsför-

ståelse hos barnen. I nuläget anser Anna att förskoleklassens verksamhet är väldigt se-

parerad från lågstadiet och att man som lärare inte får veta särskilt mycket om de elever 

som ska börja årskurs 1. Astrid är positivt inställd till det nya kunskapskravet. Hon på-

pekar hur viktigt det faktiskt är att kunna läsa – i alla ämnen. Även hon hoppas på ett 

förbättrat samarbete mellan förskoleklass och skola, framförallt vad gäller kunskapsin-

nehållet för undervisningen som eleverna möter i förskoleklass. Det är av stor vikt att 

barnen i förskoleklass får lära sig hur bokstäverna ser ut och hur man formar bokstäver. 

”De måste få lära sig rätt från början” (Astrid), vilket hon inte alltid anser är fallet som 

det ser ut idag. Genom att eleverna får lära sig hur bokstäverna ska formas blir det lät-

tare att utveckla skrivandet samt öka skrivglädjen då barnet känner sig nöjd med sin 
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text, säger hon. En annan viktig faktor i läsutvecklingen är hemmiljön, menar Anna. Det 

är väldigt viktigt att vårdnadshavarna läser för sina barn, även när de kan läsa själva. 

Hon ger som förslag att man kan uppmana föräldrarna till att läsa både för sina barn och 

med sina barn, exempelvis genom att läsa varannan sida. ”Lästimmarna som finns i sko-

lan räcker inte till för de femtusen timmar man behöver för att bli en god läsare” 

(Anna). 

 

5.2.2 Skola B 

När förändringar eller tillägg i läroplanen sker tror Barbro att även undervisningen kan 

förändras. Den avgörande faktorn för om detta sker eller inte är beroende dels av hur 

elevgruppen ser ut och dels av vad ändringen i läroplanen innebär. Hon upplever att det 

skett stora förändringar sedan införandet av Lgr11, men att det nya kunskapskravet i 

årskurs 1 inte förändrat hennes undervisning. Varken Barbro eller Beatrice har hört så 

mycket om det nya kunskapskravet och visste knappt att det tillkommit, säger de under 

intervjun.  

 

När det gäller läsningen generellt så anser Beatrice att det spelar en betydande roll hur 

elevens hemförhållanden ser ut. Många kan läsa innan de börjar skolan, men det finns 

även de som inte kan det. Skola B är en mångkulturell skola vilket gör att elevernas 

bakgrund skiljer sig väldigt mycket åt. Oftast ser man en väldigt stor skillnad på de ele-

ver som har stöd hemifrån med läsningen, vilket blir svårare för de elever som har för-

äldrar som inte pratar svenska, menar Beatrice. När det gäller förändringar i läroplanen 

generellt tycker Beatrice att det ändå sker mycket i undervisningen och hon tycker att 

man måste förändra sin undervisning så fort det tillkommer kunskapskrav eller annat i 

läroplanen, det som är aktuellt är alltid det som bör eftersträvas. Beatrice betonar även 

specialpedagogens kunskap om läroplanen. På så sätt får lärarna hela tiden lite ”press” 

på sig vad som ska göras. Dessutom tror Beatrice att det beror mycket på vilka kollegor 

man har. På den här skolan går det oftast mycket snabbt då det finns ett tätt samarbete 

mellan kollegorna. Beatrice tror att det kan vara tyngre på en skola där man är ensam i 

sin årskurs, ”man kanske inte riktigt orkar dra det själv då” (Beatrice). 

 

Samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 framhåller Beatrice som bra och en hjälp 

inför arbetet med läs- och skrivinlärningen. Däremot berättar hon att samarbetet har 

varit ännu bättre än det är idag. Tidigare hade man till exempel bokstavsgenomgång 
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tillsammans med förskoleklass. Detta har dock försvunnit sedan man började arbeta 

med ASL. Detta tror hon beror på att de numera är så beroende av att kunna dela upp 

eleverna i mindre enheter för att kunna arbeta med metoden då det bara finns en dator 

per par och halvklass. Det är fler klasser idag och elevantalet ökar hela tiden. Att sam-

arbetet inte finns i lika stor utsträckning mellan förskoleklass och skola längre tycker 

Beatrice är synd. Barbro å andra sidan anser inte att samarbetet med förskoleklass är så 

bra, utan anser att det finns mycket som skulle kunna förbättras. Hon tror att det skulle 

gynna verksamheten om samarbetet blev mer omfattande. Däremot tycker hon det är bra 

att man träffas och stämmer av inför övergången till årskurs 1. 

 
 
5.2.3 Analys  
De kategorier som kan utläsas från ovanstående resultatdel är fördröjning och samar-

bete. Svaren de intervjuade lärarna ger kring om undervisningen förändras utifrån till-

komna kunskapskrav eller andra förändringar i läroplanen ser väldigt olika ut. Anna på 

Skola A tror inte att man förändrar sin undervisning så mycket vid tillägg eller föränd-

ringar i läroplanen. Astrid ger inget direkt svar på om undervisningen förändras eller 

inte, men hoppas däremot på en förändring i undervisningen i förskoleklass i och med 

det nya kunskapskravet. Det hon syftar på är att verksamheten i förskoleklass behöver 

bli noggrannare med att lära barnen forma bokstäverna rätt från början när de arbetar 

med dem. Barbro är osäker på om man faktiskt förändrar sin undervisning, utan säger 

att hon tror det beror på elevgruppen och vilken typ av förändringar eller tillägg det 

handlar om. Beatrice är däremot väldigt snabb med att svara att undervisningen föränd-

ras och att den måste göra det, annars är det inte rätt. Hon tror också att det kan fungera 

bättre på en skola med flera paralleller där man får stöd av varandra. Hon påpekar också 

att specialpedagogen på Skola B är väldigt ”på” lärarna och talar om vad som ska göras, 

vilket Beatrice tycker är bra. Beatrices uttalande kan kopplas till Vygotskijs teori kring 

att lärande sker i samspel med omgivningen och andra individer (Evenshaug & Hallen, 

2001; Imsen, 2006). Finns inget stöd från kollegor eller övrig personal på skolan som 

kommer med nya idéer kring undervisningsinnehållet kan det vara svårare att förändra 

det arbetssätt som man är van vid. Förutom Beatrices svar tyder informanternas svar på 

att förändringar i läroplanen inte påverkar undervisningen nämnvärt och om det görs så 

sker det med fördröjning. En intressant faktor som framkommer i resultatet är att ingen 

av informanterna ger intryck av att de känner till det nya kunskapskravet i årskurs 1. 
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Under intervjutillfällena verkar lärarna inte veta vad de ska svara och försöker medvetet 

eller omedvetet frångå ämnet. 

 

Ett tydligt tema som framträder i intervjuerna är samarbetet med förskoleklass. Infor-

manterna är alla överens om att detta är något som skulle kunna utvecklas. På Skola B 

verkar detta dock fungera bättre än på Skola A idag. Beatrice på Skola B tycker att det 

finns ett bra samarbete mellan övergången från förskoleklassen till årskurs 1 och hon 

känner att hon får veta det hon behöver om eleverna. Skola A har visserligen också 

samtal med förskoleklassen vid övergången, men det framkommer i intervjuerna att de 

önskar att informationen kring eleverna vore mer detaljerad. 

 

5.3 Bedömningsstödet i undervisningen 

5.3.1 Skola A 

Skola A har tidigare använt ett annat bedömningsmaterial och är därmed vana vid att 

arbeta på liknande sätt. Däremot framhåller både Anna och Astrid att de hoppas att det 

obligatoriska bedömningsmaterialet som Skolverket utvecklat ska möjliggöra att det 

direkt sätts in resurser för de elever som är i behov av detta. Bedömningsstödet kan då 

indikera att de elever som lärarna själva redan insett har svårigheter faktiskt har det. Det 

tydliga resultatet av elevens faktiska kunskapsnivå hoppas Anna och Astrid kan resul-

tera i att någon form av stödinsats sätts in redan i början av skolgången. Anna tror också 

att bedömningsstödet kan påverka genom att det blir fler uppföljningar på skolorna där 

man stämmer av, vilket kan gynna elevernas kunskapsutveckling, 

 

Under intervjuerna återkommer både Anna och Astrid till det bedömningsschema de 

tidigare använt för att ge exempel på hur man kan använda ett sådant verktyg i sin 

undervisning. Då gjordes test med eleverna av specialpedagog som följt upp dem varje 

termin. I årskurs 1 har testen gjorts på alla elever men i årskurs 2 och 3 bara på de ele-

ver som haft en långsam kunskapsutveckling. Anna påpekar att det såklart inte är 

samma bedömningsstöd så det går inte att säga än hur det kommer bli när de arbetar 

med det nya bedömningsstödet från Skolverket. Hon tycker ändå inte det verkar vara en 

så stor skillnad på materialen då även det nya består av dokumentation och tester som 

visar elevernas kunskapsnivå. Efter testen har de haft samtal med varje barn kring resul-

tatet vilket även presenterats under utvecklingssamtal. På så sätt blir barnet medvetet 

om sin egen utveckling då det kan se progressionen från tidigare avstämning. Att barnet 
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involveras i sin egen utveckling tycker både Anna och Astrid är viktigt. Anna berättar 

att de brukar försöka spara så mycket som möjligt av elevernas egenproducerade texter. 

Då kan eleven själv se att det går framåt i skrivandet. Ett exempel är när eleverna börjar 

skriva med små bokstäver istället för enbart stora bokstäver. Detta blir en tydlig pro-

gression som eleverna kan se när de tittar tillbaka på sina egentillverkade texter.  

 
5.3.2 Skola B 

Både Beatrice och Barbro är positivt inställda till Skolverkets bedömningsstöd. Dock 

framhåller båda att det varit många tester det här läsåret då de fortfarande har kvar det 

tidigare bedömningsstödet via kommunen. Barbro menar att syftet med bedömningsstö-

det går till spillo då tiden till att följa upp och arbeta med eleverna kring de områdena de 

behöver istället går åt till att göra testerna. Resultaten på testerna ska även redovisas i 

det datorprogram som skolan arbetar med så att kommunen ska kunna ta del av det. 

Detta tycker både Beatrice och Barbro är fel. Beatrice menar att det borde räcka att den 

enskilda läraren får ta del av resultatet då det är hen som ska ha det som stöd för att 

kunna hjälpa eleverna att komma dit de ska. Barbro säger att den formativa bedömning-

en uteblir då resultatet ska redovisas vid ”första försöket” vilket gör att det blir svårt att 

få in den progression som sker hos eleverna. Däremot tycker Beatrice och Barbro att det 

nya bedömningsstödet är väldigt bra och att de hoppas på att det andra bedömningsstö-

det försvinner så de kan lägga större fokus på elevernas utveckling mellan de olika tes-

terna. Beatrice tycker stödet bekräftar vilka insatser som behöver läggas på varje elev. 

Samtidigt berättar hon att det varit mycket tid som gått åt till att styra upp när testerna 

ska kunna genomföras, ”det har varit svårt att få ihop det” (Beatrice).  

 
Efter de tester som genomförts så har lärarna haft ett möte tillsammans med specialpe-

dagogen på skolan och tittat på vilka som behöver extra stöd med läsningen eller skriv-

ningen. Beatrice berättar att samarbetet med specialpedagogen är väldigt bra då de träf-

fas varje vecka och går igenom hur det ser ut i klassen. Specialpedagogen har sedan 

möte med rektorn där hen framför vilket stöd som behövs i varje klass. Sedan berättar 

Beatrice att de även har en så kallad elevkonferens en gång per termin där även rektorn 

är delaktig och får ta del av vilka elever som klassläraren inte tror kommer nå målen för 

årskursen. På så sätt involveras även rektorn i hur eleverna ligger till och var stödet från 

specialpedagog bör förläggas.  
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Barbro tycker att det finns ett stöd från specialpedagogen, men att det inte är så gott som 

hon hade önskat. I hennes klass finns flera elever som har svårigheter och hon känner 

att det skulle behövas sättas in mer stöd för att kunna stötta dessa elever.  

 
5.3.3 Analys 
De teman som utlästs utifrån resultatdelen är stöd samt resurser och tid. Både Skola A 

och Skola B använder sig av det nya bedömningsmaterialet från Skolverket. Informan-

terna berättar att det nya bedömningsstödet kräver en hel del tid för att kunna genomfö-

ras och integreras i undervisningen. Trots detta framhåller alla informanter att de tycker 

ett obligatoriskt bedömningsmaterial är ett bra stöd och att de tester det består av är väl-

konstruerade. Däremot verkar Skola B vara mer insatt i hur det fungerar medan Skola A 

ännu inte kommit igång och arbetat med det lika mycket. På Skola A berättar både 

Anna och Astrid om det tidigare bedömningsstödet som funnits på skolan. Då hade de 

också tester, som följdes upp tillsammans med specialpedagog en gång per termin. De 

förde även en dialog med varje enskild elev om resultaten då både Anna och Astrid 

tycker det är viktigt att eleven involveras i sin egen utveckling. Detta kan kopplas till 

det sociokulturella perspektivet som menar att kunskapsutveckling sker i interaktion 

med andra (Evenshaug & Hallen, 2001; Imsen, 2006).  

 

På Skola B har de idag kvar det gamla bedömningsstödet samtidigt som de använder det 

nya. Beatrice berättar att hon träffar specialpedagogen en gång per vecka och går ige-

nom vilka stödinsatser hon anser behövs för varje elev, vilket alltså är betydligt oftare 

än på Skola A. Detta är en intressant faktor då resurser i form av specialpedagog verkar 

finnas i större grad på Skola A som är betydligt större än Skola B som dessutom har 

flera paralleller i varje årskurs. Anna och Astrid på Skola A återkommer flera gånger 

under intervjuerna till det faktum att fler resurser och mer tid för eleverna med resurs 

skulle vara önskvärt. De hoppas att bedömningsstödet ska resultera i att det sätts in re-

surser för de elever som behöver det redan från början i årskurs 1.  
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6. Sammanfattande diskussion 
Resultatet visar att informanterna på båda skolorna som undersökts för studien använder 

sig av flera olika metoder i sin läs- och skrivundervisning. Eftersom Skola B kombine-

rar metoden ASL med ett annat material så används inte bara ljudningsmetoden när bar-

nen skriver på datorerna som har talsyntes som hjälpmedel. Det material som de nämner 

att de arbetar med, ABC-klubben, bygger på att eleverna även får arbeta med ordbilder. 

Således använder Skola B alla tre metoder som finns beskrivna i litteraturbakgrunden 

(se avsnitt 2.3). Även Skola A arbetar med flera metoder, men då det inte framkommer 

att de använder sig av några digitala verktyg när de arbetar med texter så kan metoden 

ASL uteslutas. En skillnad som kunnat urskiljas mellan skolorna är att det arbetssätt 

som nämns på Skola A främst består av enskilt arbete, medan Skola B har mer samar-

beten mellan eleverna då metoden ASL bygger på att eleverna arbetar i par. Metoden 

ASL kan således kopplas till Vygotskijs teori kring att lärande sker i samspel med andra 

(Evenshaug & Hallen, 2001; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  

 

Det finns ändå flera likheter mellan skolornas arbetssätt. De intervjuade lärarna Anna 

och Astrid berättar att de, liksom Skola B, arbetar med ordbilder och att eleverna an-

vänder sig av ljudningsmetoden när de skriver sina texter. En annan likhet som kan ses 

mellan skolornas arbetssätt är att de låter eleverna börja skriva sina texter med hjälp av 

ordbilder redan innan de knäckt skriftens kod, vilket Westlund (Skolverket, 2016) me-

nar sker först när barnet utvecklat en fonemisk medvetenhet, bokstavskännedom och 

syntaktisk förmåga. Således kan denna inlärningsmetod användas när eleverna befinner 

sig i det som Høien & Lundberg (1999) benämner som det logografiska-visuella stadiet, 

men är också applicerbart på de elever som nått det alfabetiska-fonologiska stadiet. Att 

arbeta med ordbilder kan även ses som ett sätt att arbeta utifrån Vygotskijs teori med 

den proximala utvecklingszonen – att undervisningen sker på en något högre nivå än 

barnets faktiska kunskapsnivå. Evenshaug & Hallen (2001) samt Imsen (2006) menar 

dock att denna nivå på undervisningen kräver lärarledda lektioner där eleverna har till-

gång till stöttning under arbetets gång. En annan aspekt är att undervisningen i början av 

läs- och skrivinlärningen ska vara väl genomtänkt och ha en god struktur vilket är något 

som Westlund (Skolverket, 2016) belyser. Intervjuerna tyder på att lärarna på de båda 

undersökta skolorna har en god struktur på sin undervisning och att eleverna har tillgång 

till stöd och hjälp. Däremot verkar inte de elever som är i svårigheter få stöd i den mån 

de behöver, vilket kan göra det svårare för lärarna att tillgodose varje enskild elevs be-
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hov. Hemmets involvering är ytterligare en faktor som tas upp av informanterna. De 

tycker sig se en stor skillnad på de elever som har stöd med läsningen och skrivningen 

hemifrån. Att involvera hemmet, i framförallt läsningen, kan både fungera motiverande 

och utvecklande. 

 

Att informanterna önskar att mer resurstid fanns för de elever som behöver framkom-

mer också när bedömningsstödet diskuteras. De är alla positiva till ett obligatoriskt be-

dömningsmaterial från Skolverket och tycker även att innehållet är bra. De hoppas att 

det nya bedömningsstödet kan fungera som en bekräftelse av att fler resurser behövs i 

verksamheten och att de sätts in redan i årskurs 1. Inte minst behövs mer stöd i under-

visningen för att bibehålla elevernas motivation. Alla de intervjuade lärarna är eniga om 

att motivation går hand i hand med läs- och skrivutvecklingen. Detta stöds även av 

Herrlin, Frank & Ackesjö (2012) som menar att lärare behöver bygga upp läs- och 

skrivundervisningen på ett sätt som väcker elevernas nyfikenhet. Beatrice som arbetar 

på Skola B tycker det varit lättare att hålla uppe motivationen med ASL som metod. 

Den bakomliggande orsaken till detta tror hon är att eleverna genom datorskrivandet 

slipper de motoriska svårigheter som annars uppstår när eleverna ska skriva för hand, 

vilket även är vad Trageton (2014) framhåller som en av fördelarna med metoden. 

 

Motivationsfaktorn är också något som kan kopplas till lärarna själva då det kommer till 

att göra förändringar i undervisningen utifrån hur den aktuella läroplanen ser ut. Majori-

teten av de intervjuade tror inte att det sker en direkt förändring av undervisningen vid 

ändringar eller tillägg i läroplanen, utan att de eventuella förändringarna är en process 

som tar tid. En informant tror att det kan ske förändringar snabbare på en större skola 

där det finns flera paralleller än på en mindre skola där man är själv i sin årskurs. Hon 

tror att man som lärare behöver hjälp och stöd från sina kollegor för att finna motivation 

till att ändra sin undervisning. Slutsatsen kring detta kan således ses som att samarbetet 

mellan kollegor är av avgörande betydelse. I informanternas svar kan man utläsa att det 

finns en skillnad i vilken utsträckning som klasslärarna samarbetar med varandra och 

med specialpedagogen på de olika skolorna. 

 
Studien visar att den traditionella ljudningsmetoden fortfarande används i stor utsträck-

ning på de undersökta skolorna, så även helordsmetoden. Dock kan inga generella slut-

satser dras då denna studie bygger på småskalig forskning. Metoden ASL är relativt 

nytillkommen och i den kommun som de undersökta skolorna ligger finns det inte 



  

24 

många skolor som använder sig av denna metod. En hypotes till varför inte fler skolor 

arbetar med ASL kan dels vara att personalen inte har kunskap om metoden, dels att det 

inte finns datorer i den utsträckning att metoden är genomförbar. I och med det allt mer 

digitaliserade samhället kan man dock anta att metoden ASL kan komma att få större 

genomslag i framtiden.  

 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Jag anser att mer forskning behövs kring metoden ASL. Det skulle vara intressant med 

en studie som undersöker huruvida ASL är mer motiverande för eleverna än andra läs- 

och skrivmetoder samt om det gör någon skillnad att eleverna börjar skriva senare för 

hand eller inte. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka om ASL kan 

bidra till att eleverna blir bättre på att stava. Med talsyntes som hjälp i skrivandet kan 

det finnas en större chans att de blir mer medvetna om felstavade ord när datorn hela 

tiden ”läser upp” vad de skriver. 
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Bilagor 
Bilaga A - Intervjuguide 
Inledande frågor: 

1. Ålder 
 

2. Aktiva år som lärare 
 

3. Utbildning, var och vilken? 

 

Intervjufrågor: 

1. Hur tänker du kring undervisningen av läs- och skrivinlärning i årskurs 1? Hur 

läggs arbetet upp? 
 

2. Används något särskild metod kring läs- och skrivinlärning? 
 

3. Hur påverkar eventuella förändringar i läroplanen undervisningen? Har under-

visningen förändrats i och med de nya kunskapskraven som införts i läsförståel-

se för årskurs 1? 
 

4. Använder ni er av bedömningsstödet för svenska på skolan? Isåfall, hur integre-

ras bedömningsstödet i undervisningen?  
 

5. Tycker du att bedömningsstödet för svenska fungerat som en hjälp i ditt arbete 

eller känns det onödigt? 
 

6. Hur ser samarbete med förskoleklass ut?  
 

7. Hur ser samarbetet ut med andra ansvariga, t ex rektor och specialpedagog? 
 

8. Vad har eleverna med sig sedan förskoleklass? Anser du att det görs mer nu i 

förskoleklass än för ett par år sedan? 
 

9. Hur involveras eleven i sin egen utveckling av läsning och skrivning? 
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10.  Har du ytterligare något du vill tillägga om läs- och skrivinlärningen i årskurs 

1? 


