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Abstract  

Sophie Börjesson (2017). Den tidiga läsundervisningen: en analys av fyra lärares reflektioner 

kring tidig läsinlärning. Självständigt arbete, Svenska, inriktning F-3, avancerad nivå, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.  

Läraren har i uppdrag att främja elevernas läsutveckling så att de redan efter årskurs ett knäckt 

läskoden. Utifrån denna aspekt är uppsatsens syfte att undersöka hur verksamma årskurs 1–3 

lärare resonerar kring den tidiga läsinlärningen. Syftet är även att undersöka om det går att 

urskilja några läsinlärningsmetoder utifrån lärarnas resonemang. För att komma åt lärares 

resonemang används kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Den fenomenografiska 

metodansatsen och dess analysmodell ligger även till grund för analysen. Resultatet visar på 

att samtliga lärare använder sig av ett varierat arbetssätt, där meningsfullt arbete står högre än 

en specifik metod. Samtliga lärare fokuserar på att eleverna ska förstå sambandet mellan 

bokstäver och språkljud. Läsinlärningsmetoder så som ASL, ljudningsmetoden, kiwimetoden, 

LTG m.fl. förekommer även i lärarnas resonemang.  

 

Nyckelord: läsinlärning, läsinlärningsmetoder, analytisk-metod, syntetisk-metod, lärare.   
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1. Inledning 
Läsandet öppnar många världar – spännande, intressanta, underbara, irriterande, faktiska eller 

fantastiska. Genom att läsa kan vi ta reda på när nästa tåg går, eller resa till stjärnorna. Läsandet 

ger oss förmågan att förstå vad andra människor har skrivit, idag eller för tusen år sedan. Läsandet 

ger oss möjlighet att förändra våra liv (Johannesson Vasberg, 2001, s. 7.).  

Det är ett faktum att alla barn ska få lära sig läsa i svensk grundskola. Detta är inte bara ett 

kunskapskrav utan även en mänsklig rättighet (Mänskliga rättigheter, 2017). Alla bör få 

möjlighet till att upptäcka hur läsandet kan öppna upp nya världar, precis som Johannesson 

Vasberg (2001) beskriver i det inledande citatet att läsandet gör. I och med att läsningen 

värderas högt i samhället sätter det även stora krav på läsundervisningen, som även blir en 

viktig undervisningsdel (SOU 1997:108, s.110). I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står det utskrivet i ämnet svenska, att 

läsning är en av de huvudinriktningar eleverna ska arbeta med. Det kan ses som självklart att 

läsning och svenska hör ihop, och att läsinlärning hör ihop med de yngre åldrarna inom 

skolverksamheten. Något som däremot inte är lika självklart är hur läsundervisningen ska 

konkretiseras i faktisk undervisning. Känt inom forskningen är att elever som börjar i årskurs 

ett kan ligga på helt skilda nivåer när det gäller läsning (SOU 2008:109, s. 248). Samtidigt 

poängterar skolverket (2016) att samtliga elever redan efter årskurs ett ska ha knäckt koden 

och börjat läsa. Kunskapskravet för årskurs ett säger nämligen att: Eleven kan läsa meningar i 

enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning 

på ett delvis fungerande sätt (Skolverket, 2016, s. 252). Det innebär att lärare inom de tidigare 

årskurserna måste kunna vägleda de elever som inte redan knäckt koden när de börjar skolan 

samtidigt som resterande elever ska få utveckla sin läsning. Den fråga som kan ställas är hur?  

Elisabeth Berg (2011) menar att läraren måste reflektera kring sitt arbetssätt och sin syn på 

läsinlärning så att den gynnar samtliga elever i ens klass. Hon menar att skolans viktigaste 

men svåraste uppgift är just den grundläggande läs-och skrivundervisningen. Därför räcker 

det inte med att läraren lär sig en bra metod och sedan kör på den det är allt för oreflekterat (s. 

9–10). Många nyexaminerade lärare och lärarstudenter är alltför okritiska och tror de kan 

använda sig av en metod rakt av, många tror även att de måste använda sig av en metod för att 

lära eleverna läsa (Berg, 2011, s. 9; SOU 2008:109, s. 193). En vanlig fråga som ofta dyker 

upp bland lärarstudenter är: Vilken är den bästa metoden att lära barn läsa? (Berg, 2011, s.9).  

Eftersom detta är ett vanligt tankemönster som enligt Berg (2011) är alldeles för oreflekterat, 

blir det intressant att undersöka hur verksamma lärare reflekterar samt resonerar kring den 

tidiga läsinlärningen och den undervisningsform de utgår ifrån.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma årskurs 1–3 lärare resonerar kring den 

tidiga läsinlärningen samt undersöka vilka läsinlärningsmetoder de använder sig av i 

undervisningen. Detta syfte bryts ner i följande frågeställningar: 

• Hur resonerar lärare inom årskurserna 1–3 kring deras val av arbetssätt gällande tidig 

läsinlärning?  

• Går det att urskilja några läsinlärningsmetoder i lärarnas arbetssätt?  

• Vilka för- och nackdelar ser lärarna med det arbetssätt de använder sig av? 

1.2 Disposition  
I nästföljande kapitel ges en översikt av tidigare forskning kopplat till läsinlärning, där 

faktorer för framgångsrik läsundervisning presenteras. Därefter kommer ett bakgrundskapitel, 

där olika läsinlärningsmetoder presenteras kortfattat. Sedan följer ett metodkapitel som 

presenterar de val som gjorts kopplat till empiriinsamlingen. Kapitlet innehåller även 

argument för de val som tagits samt beskrivning av tillvägagångssätt, urvalsgrupp, 

analysmodell, metodansats och hållbarhet och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning kring vilka etiska riktlinjer studien förhåller sig till.  Efter detta kapitel 

presenteras resultatet. Resultatet har analyserats fram utifrån den analysmodell som 

presenteras i metodkapitlet och framställs i detta kapitel. Därefter kommer ett kapitel med 

diskussion och slutsatser, som syftar till att diskutera resultatet i förhållande till den tidigare 

forskning samt de läsinlärningsmetoder som presenterats tidigare i uppsatsen. Därefter 

kommer ett kapitel som berör studiens räckvidd och metodkritik kopplat till resultatet. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

2. Tidigare forskning 
Kapitlet består av rubrikerna: lärarens roll, undervisningsmetod, andra framgångsfaktorer, 

fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom, och till sist språklig medvetenhet.  

2.1 Lärarens roll  
Alatalo (2011) påpekar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för god läsundervisning 

samt god läsutveckling hos eleverna är läraren själv. Läraren behöver inte bara ha kunskap om 

hur läsinlärning lärs ut utan även ha skicklighet att strukturera och systematisera 

undervisningen (s. 25–31), vilket även Tjernberg (2013, s. 203), Westlund (2016) och Jonsson 

(2006, s. 196-197) poängterar är av stor vikt. För de elever som har stor risk att få 
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lässvårigheter eller de som redan har det, är denna kunskap av ännu större vikt (Alatalo, 2011, 

s. 25–31). Tjernberg (2013) visar i sin avhandling att de lärare som har god ämneskunskap 

även möjliggör ett framgångsrikt lärande för eleverna. För att läraren ska kunna upptäcka vart 

i utvecklingen en elev befinner sig och kunna arbeta därifrån krävs även god teoretisk 

kunskap från lärarens sida (s. 203). För att främja elevernas läsutveckling krävs det även 

enligt Alatalo (2011, s. 13) att läraren inte upplever svårigheter i arbetet och undervisningen 

med den tidiga läsinlärningen. Dock påpekar Alatalo (2011) att många lärare upplever 

svårigheter i form av stress, betungande arbetsuppgifter eller för stora elevgrupper, vilket 

bidrar till att lärarna i många fall inte har förmågan att strukturerat planera undervisningen. 

Dessa aspekter kan därmed vara bidragande till att läsundervisningen försämras och elevernas 

utveckling inte går framåt i den takt de borde (s. 13).  

2.2 Undervisningsmetod  
Myrberg (2003, s. 43), Alatalo (2011, s. 25) och Tjernberg (2013, s. 206) visar i sina studier 

att val av metod inte är det viktiga utan hur läsinlärningen lärs ut, det vill säga hur metoden 

eller metoderna används. Det som kan vara avgörande är huruvida metoderna anpassas efter 

varje elev och dess förutsättningar. Tjernberg (2013) visar även att de vetenskapligt 

beprövade metoderna kan sakna framgång och bli fruktlösa ifall läraren inte är medveten om 

vilka språkliga mekanismer som ligger till grund för utvecklingen (s. 206). Läraren behöver 

alltså ha kompetens i det arbetssätt som utgör grunden för undervisningen (Jonsson, 2006, s. 

196–197), eftersom det som är av störst betydelse är VAD läraren GÖR med metoden och 

eleverna, inte vilken metod hon använder (Nyström, 2002, s. 147).  

I Nyströms (2002) studie granskas i vilken utsträckning lärare använder sig av 

läsinlärningsmetoder eller inte samt hur de används. I resultatet kommer Nyström (2013) fram 

till att det inte finns något mönster i elevernas läsutveckling kopplat till vilken metod läraren 

väljer (s. 162–163). Nyström (2002) menar att det här kan bero på att ingen metod passar 

universellt för alla elever, utan det krävs en mångfald, då olika metoder passar olika elever (s. 

162–163). Därav hävdar Nyström (2002) även att läraren bör anpassa metoden utefter varje 

enskild elev, något som lärarna i hennes studie enbart gjorde till viss del. Nyström (2002) 

beskriver det som att lärarna istället för att individualisera undervisningen efter varje elev har 

valt att ha en gemensam utgångspunkt för alla, där samtliga elever utgår ifrån samma 

uppgifter. Den ena läraren utgick ifrån ljudningsmetoden, dvs. bottom-up metoden/syntetiska 

metoden, där de gemensamt går igenom alla bokstäver en och en. Läraren uttrycker att det är 

viktigt att alla elever arbetar med samma bokstav, vilket innebär att de elever som redan lärt 



4 
 

sig en bokstav ändå får arbeta med den. Nyström (2002) observerade att detta arbetssätt ledde 

till att flertalet av de elever som redan knäckt koden tappade intresset (s.148). Tjernberg 

(2013, s. 207) menar i linje med ovanstående beskrivning att elever kan tappa intresset ifall 

uppgifterna är för tråkiga. Ifall eleverna tappar intresset kan läsningen tillslut avta och 

utvecklingen helt stanna av (s.207). Därför menar Tjernberg (2013, s. 207) att det är viktigt att 

eleverna får utmaning i de arbetsuppgifter de ställs inför så att deras läsutveckling gynnas.  

Den andra läraren i Nyströms (2002) studie arbetade utifrån LTG-metoden (top-down, 

analytisk metod). I likhet med förgående lärare arbetar även denne med 

bokstavsgenomgångar. Skillnaden är dock att eleverna får arbeta i sin egen takt och kan alltså 

gå vidare när de lärt sig en bokstav (s. 148).  

Även om båda lärarna med hjälp av läsinlärningsmetoderna lyckats få samtliga elever att 

knäcka koden och börjat läsa så ställer sig Nyström (2002, s. 148) frågan huruvida eleverna 

har förstått vad de läser eller inte, har de fått träna på sin läsförståelse? Nyström (2002) menar 

vidare att det största fokus i svensk skola är avkodningsstadiet, när eleven har nått detta har 

läraren svårt att hjälpa eleverna utveckla läsförståelsen. Många lärare upptäcker inte ens att 

eleverna inte förstår och har inte heller strategier för hur arbetet kan läggas upp för att hjälpa 

eleverna på det här området (Nyström, 2002, s. 148). För att främja elevers läsutveckling har 

lärarens ämneskunskaper en viktig roll enligt Alatalo (2011, s. 25). Det kan vara avgörande 

för huruvida en elevs läsutveckling blir framgångsrik eller inte beroende på hur kunnig läraren 

är i att hjälpa eleverna hitta strategier, samt hur kunnig läraren är i att anpassa undervisningen 

efter eleverna (Alatalo, 2011, s. 25). Både Tjernberg (2013, s. 206) och Nyström (2002, s. 

162–163) menar att det är viktigt att lärare har förmåga att anpassa undervisningen efter 

eleverna, vilket innebär att det inte går att utgå ifrån en enda metod, utan som en av lärarna i 

Tjernbergs studie uttrycker det, att det är viktigt att anpassa metoden till situationen (s. 206). 

Det gäller alltså att läraren är flexibel och inte är låst till metoden, då det kan uppkomma 

svårigheter med en metod längs vägen för någon elev (Nyström, 2002, s. 162–163).  

Trots att forskning kommit fram till att det inte är lönsamt att enbart utgå ifrån en metod har 

striden mellan den syntetiska och den analytiska metoden, det vill säga striden mellan 

ljudningsmetoden och helordsmetoden ständigt pågått, i hopp om att komma fram till den 

bästa metoden (Nyström, 2002, s. 146–147). Nyström (2002) menar på att det handlar om att 

smälta samman båda metoderna, där det går att utgå ifrån båda perspektiven i undervisningen, 

snarare än att välja en specifik metod (s. 146–147). Nyström (2002) hävdar att Sverige är i 

framkant gällande detta i jämförelse med exempelvis USA, som i större utsträckning utgår 
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ifrån specifika metoder genom de läsprogram deras undervisning bygger på (s. 147). I 

Tjernbergs (2013) studie kombinerar exempelvis lärarna metoderna på det sätt som beskrivits 

varit gynnsamt. De har fokuserat på att få balans mellan språkets funktion och form, vilket 

gynnar en framgångsrik läsning. Även om en metod kan vara i ropet menar lärarna i studien 

att man med försiktighet bör avväga vilket arbetssätt som används i klassrummet, det som är 

det senaste på marknaden behöver inte vara det bästa för de elever som finns i klassen (s. 

206).  

2.3 Andra framgångsfaktorer  
Förutom lärares kompetens och förmåga att anpassa undervisningen har forskningen kommit 

fram till ett flertal andra framgångsfaktorer för god läsutveckling. Krantz (2011m s. 97) menar 

i linje med Alatalo (2011, s. 13) att eleverna exempelvis behöver ha förståelse för både 

avkodning och en förståelse för språkets uppbyggnad för att nå framgång i sin läsning, saknas 

det här uteblir läsningen helt. Alatalo (2011, s. 13, 37) menar vidare att eleverna behöver 

denna kunskap för att kunna läsa ord som är främmande, vilket är en viktig del i 

läsutvecklingen. Krantz (2011, s. 93) beskriver att eleverna börjar med att erövra den 

språkliga medvetenheten till att sedan kunna avkoda texten för att slutligen utveckla en god 

läsförståelse. Den avgörande faktorn för god läsutveckling är enligt Krantz (2011, s. 97) 

avkodningsförmågan. För att träna denna förmåga krävs uppmärksamhet (Krantz, 2011, s. 21) 

men även motivation (Alatalo, 2011, s. 49). Motivationen är viktig både i bemärkelsen att 

traggla sig igenom avkodningsstadiet men även för att nå god läsförståelse i allmänhet 

(Alatalo, 2011, s. 37, 49, 153). Krantz (2011) framhåller i linje med dessa aspekter att det är 

viktigt att eleverna får tid till att träna på avkodningen samt tid av en engagerad lärare som har 

förmåga att anpassa undervisningen efter eleven (s. 98). För att bli en skicklig lärare samt för 

att främja den framgångsrika läsutvecklingen är det viktigt att läraren ser läsutvecklingen 

utifrån en språkutvecklande kontext, där både det muntliga och skriftliga inrymmer 

(Tjernberg, 2013, s. 203). Ivarsson (2008, s. 94, 99) menar att en framgångsfaktor för elevers 

läsinlärning är just interaktionen mellan elevens läsning och samtalet kring texten, där 

eleverna får möjlighet att bearbeta det lästa, vilket i sin tur leder till att eleverna utvecklar 

läsförståelse. Tjernberg (2013) påpekar i likhet med Ivarsson (2008) att samtalet, läsandet och 

skrivandet bör ske i interaktion med varandra. Där textsamtalet blir en viktig del för att 

utveckla läsförståelse i olika textgenrer. Textsamtalen blir en hjälp för att tillsammans 

utveckla strategier för läsförståelsen. För att möjliggöra detta samtal krävs ett tryggt och gott 
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klimat i klassrummet där man är tillåtande och främjar olikheter (Tjernberg, 2013, s. 203–

204).  

Något som även kan gynna läsutvecklingen och den tidiga läsinlärningen är högläsning. De 

barn som utsätts för högläsning innan de knäckt koden får enligt Ivarsson (2008, s. 91) goda 

möjligheter att tidigt knäcka koden. En annan aspekt är även att ha tillgång till många olika 

typer av texter, texter som även är kopplat till elevens intresse. En sådan miljö kan gynna 

elevens läsutveckling, men även hjälpa de elever som inte har knäckt koden ännu (Ivarsson, 

2008, s. 74). Det kan även vara av betydelse att inte enbart arbeta med läsinlärning i ämnet 

svenska utan även göra det i andra ämnen för att hålla kvar i motivationen hos eleverna 

(Tjernberg, 2013, s. 203). Tjernberg (2013, s. 203) menar även att kompensatoriska 

hjälpmedel kan vara en framgångsfaktor för de elever som har svårigheter med läsinlärningen. 

Precis som tidigare nämnt handlar det om att anpassa metoderna till individen. Krantz (2011, 

s. 98) belyser även att en framgångsfaktor är att redan i tidigt stadie sätta in resurser för att 

motverka lässvårigheter. 

2.4 Språklig medvetenhet 
För att nå god avkodningsförmåga samt utveckla en god läsförståelse krävs det att eleven först 

och främst har en språklig medvetenhet. Utan denna medvetenhet kan eleven inte avkoda, då 

det förutsätter att eleven kan ta en bokstav och omvandla bokstaven till ljud. När eleven är 

medveten om språket blir det även lättare att tolka och förstå en text, och på så sätt krävs 

språklig medvetenhet för att få god läsförståelse (Alatalo, 2011, s. 41; Nyström, 2002, s. 36). 

Nyström (2002) menar även att den språkliga medvetenheten är kopplat till att ha förståelse 

för språkets form, där meningar kan delas upp i ord, att orden kan delas upp i stavelser och 

att stavelser kan delas upp i ljud (s. 36). Eftersom den språkliga medvetenheten är av stor 

betydelse för läsinlärningen samt läsutvecklingen är det viktigt att arbeta med den, där ett 

exempel är att träna på ljud- och bokstavskombinationer (Krantz, 2011, s. 100).  

2.5 Fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom   
På skolverkets hemsida benämns det genom Westlund (2016) att oavsett vilken eller vilka 

metoder en lärare utgår ifrån måste eleven få med sig några huvudsakliga komponenter för att 

knäcka läskoden och börja läsa. Två av dessa komponenter är att utveckla en fonologisk 

medvetenhet och bokstavskännedom.  

När ett barn lär sig läsa menar Krantz (2011) att olika faktorer spelar roll vid olika tidpunkter, 

där den språkliga medvetenheten är den första faktorn för att sedan övergå till 
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avkodningsförmågan. Den faktor som dock har avgörande roll under alla stadier är 

bokstavskännedomen (s. 92–93). För att lyckas med läsinlärningen behöver eleverna enligt 

Alatalo (2011) kunna se en bokstav och känna igen den, samt kunna namnge bokstaven och 

kunna ljuda fram ord med hjälp av den kunskapen. Bokstavskännedomen och den fonologiska 

medvetenheten går alltså hand i hand. Det är just när eleven har förstått att bokstavsljuden kan 

bindas ihop till ord som den har knäckt läskoden (s. 18, 45). För att memorera bokstäverna 

och på så vis få bokstavskännedom är det vanligt att elever får arbeta i bokstavsböcker och 

skriva en bokstav i taget, sida upp och sida ner, för att riktigt nöta in hur den skrivs (Nyström, 

2002, s. 150). Något som Nyström (2002) upptäckte i sin studie var att de elever som redan 

hade kännedom om bokstäverna ändå fick arbeta på detta sätt, uppgifterna anpassades inte 

efter deras förmåga utan sågs som en bra träning. Nyström (2002) ställer sig frågande inför 

detta, och funderar över om det här förhållningssättet är utvecklande för eleverna eller inte (s. 

150–151).  

När det kommer till den fonologiska medvetenheten är det viktigt att eleverna förstår att de 

bokstäver de har lärt sig även har ett språkljud. Det innebär i sin tur att eleverna måste ha 

förståelse för att ett ord kan delas upp i språkljud, exempelvis som att ordet stol kan delas upp 

i ljuden s-t-o-l (Nyström, 2002, s. 132). Krantz (2011, s. 99) poängterar även att det är av stor 

vikt att eleverna når en automatiserad avkodning för att lyckas med sitt läsande samt för att få 

god läsförståelse. Nyström (2002, s. 132) benämner att det även är viktigt att eleverna får 

positiv bild av läsningen, där självförtroendet och tilltron till sin egen förmåga kan vara 

avgörande. Krantz (2011, s. 99) menar att träning är vägen till talang, för att bli en bra 

avkodare krävs det att eleven får läsa mycket.  

3. Läsinlärningsmetoder  

Nyström (2002, s. 39, 148), Myrberg (2003, s. 43) och utredningen om en ny lärarutbildning 

(SOU 2008:109, s. 248–249) menar att större delen av de alla de barn som går i skolan 

knäcker läskoden och börjar läsa i tidigt stadie, oavsett vilken metod som används. Men det 

finns alltid barn som inte gör detta, utan svårigheter uppstår kopplat till läsningen, för dessa 

barn kan metoden ha en avgörande roll (Nyström, 2002, s. 39; Myrberg, 2003, s. 43; SOU 

2008:109, s. 248–249). Det är alltså av stor vikt att läraren reflekterar över vilket arbetssätt 

och vilka metoder som används i undervisningen och hur det gynnar de specifika elever som 

finns i klassen (Berg, 2011, s. 9–10).  
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Som tidigare nämnt har det rådigt en strid kring olika synssätt på läsinlärning och metoder 

kopplade till varje synssätt. Metoderna kan delas in i två huvudgrupper där den syntetiska 

metoden är benämningen på den ena gruppen medan den andra gruppen kallas för analytisk 

metod (Berg, 2011, s. 35–36; Liberg, 2006, s. 34). Ett flertal olika metoder har sin grund i 

dessa två huvudgrupper och kommer att presenteras i denna uppsats. Metoden att skriva sig 

till läsning står utanför dessa två synssätt och presenteras därför som en egen rubrik.  

3.1 Syntetisk metod  
Den syntetiska metoden kallas i många fall även för ljudningsmetoden, eller för bottom-up-

teorier (Berg, 2011, s. 36; Nyström, 2002, s. 39). Denna metod innebär att varje bokstav lärs 

in var för sig och har fokus på att lära eleverna korrekt avläsning (Berg, 2011, s. 36). Tanken 

är att eleverna lär sig delarna först för att sedan förstå helheten. När eleven har lärt sig ett 

antal bokstäver kan de sedan försöka sätta ihop språkljuden till en helhet, exempelvis 

språkljuden v-a-s, blir ordet vas. (Nyström, 2002, s. 39). För att möjliggöra god läsning krävs 

det att bokstäverna automatiseras (Frost, 2002, s. 12). Därför krävs det även att 

undervisningen fokuserar på moment som skapar förståelse för sambandet mellan ljudet och 

bokstaven (Krantz, 2011). Myrberg (2003, s. 33) menar även att ljudningsmetoden kräver att 

arbetsgången kring inlärning av bokstäver och språkljud är strukturerad.   

3.1.1 Wittingemetoden  

En metod som har sin grund i den syntetiska metoden är wittingmetoden. Maja Witting, 

metodens grundare beskriver att metoden har olika faser där eleven delvis behöver förberedas 

för läsinlärningen men där själva inlärningen även är en fas. Förberedelsen syftar till att ge 

eleven en förståelse för begrepp men även för vad eleven läser. Eleven får lyssna till 

skriftspråket, och kan på så sätt få en förståelse för att samtliga bokstäver representeras av ett 

språkljud. När arbetet sedan övergår ifrån det förberedande arbetet till de moment som rör läs-

och skrivinlärningen, inleds det hela med att eleverna får kombinera språkljud med bokstäver. 

De övningar som görs i detta stadie bör befästa förståelsen för att skriftens bokstäver kan 

representeras av ljud (Witting, 2005, s.35–39). Witting (2005, s. 39) beskriver att eleven får 

lära sig sambandet mellan språkljudet och bokstaven på ett flertal sätt genom att de får lyssna, 

artikulera samt forma dem, därefter kan de kontrollera att språkljudet kopplades ihop med rätt 

bokstav, i detta steg kollar eleverna alltså att avkodningen blivit rätt. Wittings (2005, s. 40) 

tanke är sedan att eleverna ska lära sig sammanljudsövningar, vilket innebär att eleverna övar 

på bokstav och språkljud på omvänt sätt, det vill säga går från bokstav till språkljud. I detta 

skeende är det viktigt att eleverna lär sig rätt riktning, genom att gå från vänster till höger 
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samt att de lär sig att gå från bokstav till bokstav utan att det uppstår pauser mellan ljuden. 

Witting (2005) menar vidare att målet är att eleverna ska nå automatiseringsnivån (s.40).   

3.1.2 Bornholmmetoden  

Bornholmmetoden är främst riktad mot arbete i förskoleklass, men kan ändå ha viktiga inslag 

i undervisningen i årskurs 1 (Lundberg, 2007). Det som främst kan tas fasta på är den syn på 

läsinlärning metoden framhåller, och som tydligt bottnar i den syntetiska metoden. Ingvar 

Lundberg (2007) menar att en viktig förutsättning för god läsinlärning är att eleverna har en 

språklig medvetenhet. För att klara läsinlärningen bättre i skolan menar han att det 

förberedande arbetet bör bestå av en daglig dos av språklekar (s. 6). Lundberg (2007) hävdar 

att detta gynnar alla elever, även de barn som befinner sig i riskgruppen för att få 

lässvårigheter (s. 6). Lundberg (2007) menar vidare att bokstavskunskapen har stor betydelse 

för läsinlärningen, och därför bör barnen träna in så många bokstäver som möjligt innan 

läsinlärningen tar fart. Han framhäver att ju fler bokstäver ett barn kan, desto lättare får 

barnen med läsinlärningen. De barn som enbart kan ett fåtal bokstäver kan därmed få större 

svårigheter vid läsinlärningen än vad de tidigare nämnda barnen får (s. 7).  

För att nå god läsutveckling behöver eleverna bemästra fyra huvudområden, enligt 

Bornholmmetoden. Den första berör språklig medvetenhet där den fonologiska 

medvetenheten är av stört betydelse. Barnen behöver även ha bokstavskunskap, ett gott 

ordförråd samt motivation och uppgiftsorientering (s.7–9). Lundberg (2007) beskriver även: 

när man ska lära sig läsa och skriva måste man bli medveten om ljuden i talet. Man 

måste alltså förstå att ord är uppbyggda av fonem och att dessa fonem i olika 

kombinationer kan bilda alla språkets otaliga ord (s.9).  

Fokuserar läraren på dessa fyra huvudområden och låter eleverna träna på detta så menar 

Lundberg (2007) att de flesta sedan knäckt den alfabetiska koden. Dessa huvudområden 

brukar enligt Lundberg (2007) vara det största hindret för att eleverna inte ska nå en god 

läsutveckling (s. 7).  

3.2 Analytisk metod  
Den analytiska metoden kallas i många fall för helordsmetoden eller top-down-metoden 

(Berg, 2011, s. 36; Nyström, 2002, s. 39), namn som whole language förekommer även som 

namn på metoden (Tjernberg, 2013, s. 32). Den analytiska metoden fokuserar till skillnad från 

den syntetiska metoden på läsförståelsen och utgår ifrån en helhet. Helheten bryts sedan ner i 

mindre delar. En helhet kan vara allt i från ordbilder, hela ord till meningar eller fraser, de 

bryts sedan ner i ljud, för att slutligen bli en helhet igen, på så sätt bör eleven även få en 
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förståelse för vad den läser och inte enbart ha lärt sig avkodningen (Berg, 2011, s. 36; 

Nyström, 2002, s. 39).  

3.2.1 Kiwimetoden 

Kiwimetoden kommer ursprungligen ifrån Nya Zeeland och brukar även benämnas som 

språkets metod. Metoden fokuserar på just språket och dess möjligheter, och syftar till att 

eleverna ska behärska dessa aspekter (Körling, 2006) Körling (2006) menar att metoden 

därmed är bred då den innefattar både det lästa, det skrivna och det muntliga och kan på så 

sätt även kopplas till all undervisning, inom samtliga ämnen. Genom att använda sig av denna 

metod får eleverna möjlighet till att utveckla den språkliga förmågan, med syfte att kunna 

kritiskt läsa texter samt reflektera över texternas innehåll.  

Körling (2006) menar att kiwimetoden främjar samtliga elevers utveckling, då den kan 

anpassas och individualiseras efter eleven. Fördelen med metoden är enligt Körling (2006) att 

den bedrivs i mindre grupper där samtliga kan komma till tals. Det bidrar till att skapa en 

trygghet där kopplingen mellan lärare och varje enskild elev blir viktig. Metoden främjar att 

samtliga elever, oavsett förutsättning har möjlighet att delta i undervisningen. Körling (2006) 

poängterar dock att undervisningen bör gå från det stora sammanhanget till det lilla 

sammanhanget.  

Det stora sammanhanget innebär undervisning i helklass, där gemensam läsning är en 

huvudpunkt. Läraren utgår ifrån en storbok och en bilderbok och startar med att samtala om 

bilderna samt några av orden som är avgörande för texten. På så sätt skapar de en gemensam 

bild och underlättar för alla elever att förstå textens innehåll. Det hela handlar om att få 

förförståelse. Den gemensamma läsningen har enligt Körling (2006) en viss arbetsgång, där 

läraren går igenom steg för steg. Det hela börjar med vad läraren vill att eleverna ska få ut av 

den gemensamma läsningen och det hela avslutar med att läraren modellar läsningen för 

eleverna, så att de får förståelse för hur läsning går till och låter. Där emellan sker samtal 

kring ord, text och bilder. I kiwimetoden har bilden en central roll, där eleverna kan använda 

sig av bilden för att tolka en text. Läraren använder samtalet för att skapa samband mellan text 

och bild (Körling, 2006).  

Kiwimetoden går från helordsläsning till att sedan sätta ljud på enskilda bokstäver. Allt detta 

görs gemensamt genom samtal i grupp. I samband med detta arbetar dem med att bygga upp 

ordförrådet (Körling, 2006).  
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Den undervisning som sker i mindre grupper är vägledd av läraren, vilket även innebär att 

resterande klass arbetar självständigt utan lärarens vägledning. För att denna undervisning ska 

fungera kräver det att eleverna redan från skolstart introduceras till detta upplägg, på så sätt 

kommer de som inte är i den lilla gruppen kunna arbeta självständigt. Eleverna får lära sig att 

reflektera över sitt eget lärande genom att ta ett eget ansvar. Både över vad de lärt sig men 

även över hur de lär sig bäst (Körling, 2006). Fördelen enligt Körling (2006) med de mindre 

grupperna är även att läraren kan dela in eleverna efter nivå, intresse eller annan anledning, 

vilket innebär att eleverna får texter som passar dem.  

I kiwimetoden är även den enskilda läsningen viktig. Eleven får möjlighet att reflektera och 

samtala kring texten, genom att läraren går runt till varje enskild elev och samtalar med dem. 

På så sätt blir elevernas läsning aktivt, och de får även god förståelse för texten (Körling, 

2006).  

3.2.2 Läsning på talets grund (LTG) 

En läsinlärningsmetod som mesta dels har sin grund i det analytiska är LTG-metoden. Leimar 

(1976a) beskriver att arbetet med den tidiga läsinlärningen ofta börjar med att eleverna får 

arbeta med helheter, det vill säga med ord, meningar eller fraser som sedan delas upp i mindre 

enheter, nämligen bokstäver och ljud (s. 12–13). LTG-metoden har dock inslag av den 

syntetiska metoden på så sätt att eleverna kan få träna på att göra förgående övning omvänt, 

nämligen att ta bokstäver och ljud och sätta ihop dessa till en helhet (Leimar, 1976a, s. 12). 

Dock inleder det hela med att uppmärksamma eleverna på att meningar eller fraser kan delas 

upp i mindre enheter så som ljud. Leimar beskriver detta arbete som en talspråksanalys 

(1976a, s. 13–14).  

Metoden vill stödja och främja en naturlig språkutveckling, där barnets egna språk är i fokus 

(Leimar, 1977, s. 7). Därmed utgår läraren ifrån elevernas erfarenheter och låter dessa stå till 

grund för det textmaterial som arbetas fram tillsammans med eleverna (Leimar, 1976a). 

Läraren utgår alltså ifrån de begrepp och det ordförråd som eleverna har (Leimar, 1977). För 

att utöka elevernas ordförråd är det viktigt att läraren läser högt för eleverna från olika 

barnböcker (Leimar, 1976a). Det som skiljer LTG-metoden ifrån andra metoder är att den 

utgår ifrån fem faser, nämligen samtalsfasen, laborationsfasen, dikteringsfasen, 

återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Samtliga faser utgår som tidigare nämnt ifrån 

elevernas erfarenheter, där exempelvis dikteringsfasen innebär att eleverna får formulera 

meningar kring något gemensamt tema. Läraren skriver sedan ner elevernas meningar på 

tavlan och på så sätt får eleverna se sambandet mellan talet och det skrivna. Samtidigt som 
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läraren skriver meningarna på tavlan får eleverna även ljuda fram orden som skrivs (Leimar, 

1976b, s 90). Leimar (1976b, s. 90) menar att eleverna redan i förväg vet hur det bör låta 

eftersom de har varit med och format meningen, därmed gynnas elevernas läsinlärning och 

läsutveckling.  

3.3 Att skriva sig till läsning (ASL) 
Till skillnad från de metoder som tidigare presenterats utgår metoden ASL från skrivandet 

(Trageton, 2014, s. 268). ASL har alltså inte sin grund i vare sig det syntetiska eller det 

analytiska utan hämtar principer från båda synssätten (Trageton, 2014, s. 268). Arne Trageton 

som utvecklat denna metod menar att skrivandet bör ses som en utgångspunkt för elevers 

lärande, sedan övergår det till att eleverna lärt sig läsa. Trageton (2014) menar att en av de 

grundstenar ASL vilar på är den uppfattning att barn i åldrarna 5–7 år lär sig skriva enklare än 

de lär sig läsa (s. 247). Genom att arbeta på detta sätt får eleverna starta med inkodning och 

sedan kan avkodningen ta vid (s. 268, 272). ASL utgår även ifrån IKT, vilket innebär att 

eleverna skriver på datorer och inte förhand, vilket har varit det traditionella sättet att 

handskas egenskrivna texter på. I och med att eleverna skriver på datorer istället för förhand 

tränar de inte heller på bokstavsformningen. Detta moment kommer inte förrän i årskurs två 

och beror på att datorskriften anses vara enklare att lära sig än handskriften (s.131–132). 

Trageton (2014) påpekar att handskriften är svårare att lära sig på grund av att finmotoriken 

inte är tillräckligt bra i de yngre åldrarna (s.131–132). Trageton (2014) menar istället att 

läraren enbart bör fokusera på innehållet i texten och inte på hur bokstäverna ser ut eller är 

formade under årskurs 1 (s. 255). Fokus bör även ligga på tangentbordsträning (s. 131), 

Trageton (2014) menar att detta möjliggör en skrivprocess som kan vara kreativ, vilket 

handskriften inte gör i detta stadie, då finmotoriken sätter stopp för denna kreativa 

skrivprocess (s. 268). Till en början bör eleverna få testa sig fram, genom att fritt skriva 

bokstäver, därefter kan de lära sig plocka ut specifika bokstäver utifrån den fria leken med 

tangentbordet. Den utplockade bokstaven kan sedan ljudas, och på så sätt får eleverna 

förståelse för bokstaven utan att behöva traggla med att forma den. Detta kallar Trageton 

(2014) för bokstavsräcka, och är vanligt att elever får arbeta med tidigt i årskurs ett. Därefter 

är det vanligt att eleverna får börja skriva ordlistor, när de behärskar detta övergår det till att 

skriva satser, sedan till att skriva berättelser. Trageton (2014) menar att denna process och 

utveckling kan ske under några veckor i början på årskurs ett (s.131).  

En annan fördel Trageton (2014) ser med datorskrivandet jämfört med handskriften i de yngre 

åldrarna är att datorn har en funktion som samtliga elever gynnas av, nämligen talsyntesen. 
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Eleverna kan då välja mellan att låta talsyntesen vara igång när de skriver, och då läser den 

upp samtliga fonem, eller så kan de välja att enbart ha igång en uppläsningsfunktion, som 

läser upp texten när de själva vill, och på så sätt hör de ifall de stavat något ord fel (s. 63).  

När eleverna får arbeta med ASL bör de arbeta två och två. Tragetons (2014) tanke är att 

eleverna hjälper och stöttar varandra, och kan på så sätt lära sig mer effektivt (s.61–63, 80-

81). Eleverna kan även fungera som talsynteser för varandra (s.63), där de hjälps åt att få ner 

en text genom att ljuda tillsammans. Det den ena inte kan lär den andre och vise versa, på så 

sätt bemästrar de fort ny kunskap, och knäcker på så vis läskoden snabbare (Trageton, 2014, 

s.61-63, 80-81).  

4. Metod och material  
Avsnittet inleder med en översikt kring de metodval som gjorts inför studiens 

empiriinsamling. Därefter presenteras de motiveringar och argument som ligger till grund för 

valen, samt vilka överväganden som gjorts. Avsnittet tar både upp övergripande val som 

kvalitativa eller kvantitativa metoder och mer specifika val som exempelvis tillvägagångssätt 

och urvalsgrupp, analysmodell och metodansats. Avsnittet tar slutligen upp aspekter som 

hållbarhet och tillförlitlighet samt de etiska riktlinjerna som studien förhåller sig till. 

4.1 Översikt 
För att komma åt studiens syfte där lärares resonemang står i fokus har en kvalitativ 

insamlingsmetod valts till studiens empiriinsamling. Inom kvalitativ forskning finns det olika 

inriktningar där intervjuer är den vanligaste insamlingsmetoden (Bryman, 2011, s. 412), vilket 

även har valts som insamlingsmetod. När det kommer till de kvalitativa intervjuerna har den 

semistrukturerade intervjuformen passat bäst in på studiens syfte och därmed valts som 

intervjuform.  

Den urvalsgrupp studien riktar in sig på är verksamma lärare inom årskurserna 1–3. För att 

komma åt individer inom urvalsgruppen gjordes ett bekvämlighetsurval som genererade fler 

intervjupersoner genom snöbollseffekten. Sammanlagt genomfördes tre intervjuer varav en 

var en gruppintervju, vilket resulterade i att fyra lärare inom urvalsgruppen blev intervjuade. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att sedan analyseras genom Dahlgren och 

Johanssons (2015, s. 166–171) analysmodell. Analysmodellen utgår ifrån den 

fenomenografiska metodansatsen. 
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4.2 Val av metod 
När det kom till val av metod fanns det två huvudinriktningar att välja mellan, antingen en 

kvalitativ- eller en kvantitativ metod. De kvantitativa metoderna syftar till att mäta och 

generalisera svaren, vilket innebär att intervjuerna är styrda för att på ett enkelt sätt kunna 

koda av empirin. De kvalitativa metoderna sätter däremot kvalitén i fokus och bidrar på så sätt 

till att gå djupare in på ämnet än vad de kvantitativa metoderna gör, och passade därmed in på 

studiens syfte som vill komma åt lärares resonemang (Bryman, 2011, s. 341).  

För att säkerställa att lärarnas resonemang kommer fram, förutsätter det att lärarna själva får 

möjlighet att framföra sina tankar därför blev intervjuer ett naturligt val. För att kunna 

framföra sina resonemang är det positivt ifall lärarna får prata fritt kring de frågor som ställs. 

Utifrån denna aspekt blev de kvalitativa intervjuerna fördelaktiga jämfört med de kvantitativa 

intervjuerna, som kan begränsa svarsutrymmet genom snäva svar som ska vara lätta att koda 

av. Kvalitativa intervjuer är till skillnad från de kvantitativa mindre strukturerade till sin form 

och ger intervjupersonerna större möjlighet till att svara fritt kring temat (Bryman, 2011, s. 

413–415). Bryman (2011) menar att intervjupersonernas svar med fördel kan sväva ut, då 

svaren bör vara detaljerade, dock förutsätter det att svaren håller sig inom temats ramar. För 

att intervjuerna inte skulle sväva iväg allt för mycket användes följdfrågor, vilket även blev en 

bidragande faktor till att säkerställa att intervjupersonernas resonemang kring temat kom 

fram. På grund av intervjuernas ostrukturerade form kunde intervjuaren även välja att hoppa 

över någon fråga, eller välja att ändra ordning på frågorna (s. 413–416). Intervjumetoden är 

flexibel i sin form och bidrog till att intervjuerna kom att skilja sig ifrån varandra, vilket inte 

är en nackdel enligt Bryman (2011) förutsatt att intervjun håller sig inom temats ramar 

(s.413–416). 

I samband med att de kvalitativa intervjuerna valdes som insamlingsmetod togs de nackdelar 

som finns med metoden i beaktande. En av nackdelarna är att transkriberingen kan bli 

tidskrävande med tanke på att intervjuerna kan bli långa då intervjupersonerna får tala relativt 

fritt kring temat. Denna nackdel vägdes dock upp genom att arbetet med transkriptionerna kan 

fördelaktigt ge en detaljerad kunskap om materialet. En svårighet med intervjuer kan även 

vara att intervjupersonen påverkas av intervjuaren (Bryman, 2011).  

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  

Inom kvalitativ forskning finns det två olika spår att välja mellan antingen de 

semistrukturerade intervjuerna som valdes till denna studie, eller de ostrukturerade 

intervjuerna. De ostrukturerade intervjuerna valdes bort på grund av att de fokuserar på en 
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specifik frågeställning eller tema, och utgår därmed enbart från en minneslapp (Bryman, 

2011, s. 415). I och med studiens syfte behöver intervjuerna utgå ifrån ett flertal frågor för att 

säkerställa att lärarna besvarar rätt teman. De semistrukturerade intervjuerna som valts som 

insamlingsmetod till denna studie utgår ifrån ett flertal frågor och teman med hjälp av en 

intervjuguide (Bryman, 2011, s. 415). Intervjuguiden tillsammans med följdfrågorna hjälper 

till att säkerställa att svaren inte svävar allt för långt bort från studiens tema (Bryman, 2011, s. 

419; Dahlgren & Johansson, 2015, s. 166). Frågorna i intervjuguiden bidrar till att bli en ram, 

där intervjuaren vet inom vilka gränser intervjuerna bör vara. Även Kvale (2007, s. 121) 

betonar att denna styrning är av stor vikt, då en intervju är ett samtal där den ena personen har 

ett specifikt syfte med samtalet vilket finns inom intervjuguidens ramar, därmed styr denna 

person samtalet mot temat.  

Utifrån ovanstående beskrivningar har de semistrukturerade intervjuerna med fördel valts som 

insamlingsmetod, då de går i linje med studiens syfte och frågeställningar. Utgångspunkten 

för empiriinsamlingen har varit Brymans (2011, s. 415–419) och Dahlgren och Johansson 

(2015, s. 166) beskrivning av de semistrukturerade intervjuerna. En viktig aspekt som 

Dahlgren och Johansson (2015, s. 166) lägger till är att samtliga intervjuer bör spelas in och 

transkriberas för att skapa större tillförlitlighet vid analysen av resultatet. 

4.2.2 Utformning av intervjuguide  

När intervjuguiden utformades ställdes olika valmöjligheter mot varandra. Det första valet 

gällde vilken typ av frågor guiden skulle innehålla. För möjliggöra att lärares resonemang 

kommer fram genom frågorna valdes till största del öppna frågor. En sluten fråga valdes även 

för att avrunda och sammanfatta svaren på de två första frågorna. Möjliga följdfrågor togs 

med i guiden för att ge intervjuaren hjälp och stöd vid intervjuerna. Bryman (2011, s. 422–

423) beskriver att det finns olika frågekategorier som ofta används i de kvalitativa 

intervjuerna. Den intervjuguide som utformades inför studiens intervjuer innefattade dels en 

inledande fråga, som öppnade upp intervjun. Under denna fråga gavs förslag på följdfrågor, 

dessa utgjorde frågor som Bryman (2011, s. 423) kallar för uppföljningsfråga, tolkande fråga 

och sonderingsfråga (se bilaga 1). Frågorna bestod även av det Bryman (2011, s. 423) 

benämner som mellanliggande frågor, det vill säga frågor som exempelvis: vilka fördelar ser 

du med det arbetssätt du använder dig av? (se bilaga 1). Samtliga frågor utformades i en viss 

ordning, där den första frågan syftade till att komma in på ämnet och hade därmed en 

inledande funktion. Val av ordning var alltså det andra valet gällande intervjuguidens 

utformning. Det är dock viktigt att nämna att ordningen inte behöver följas till punkt och 
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pricka, utan guiden som helhet är flexibel där intervjuaren kan ändra ordning på frågorna, 

ställa följdfrågor vid behov samt hoppa över frågor där intervjupersonen redan besvarat 

frågan. Det här ger intervjuaren flexibilitet att anpassa intervjun efter intervjupersonens 

respons (Bryman, 2011, s. 430).  

När det kommer till studiens frågeställning som vill undersöka ifall det går att urskilja några 

läsinlärningsmetoder ur lärarnas resonemang eller inte, så gjordes valet att inte utforma någon 

specifik fråga kring enstaka metoder. En allmän fråga fanns dock med i intervjuguiden där 

lärarna fick svara på om de använder sig av någon läsinlärningsmetod eller inte. Lärarna fick 

dock ingen beskrivning kring de läsinlärningsmetoder som finns utan förväntades svara 

utifrån den kunskap de hade. Detta val kan leda till att lärarna uttrycker att de inte använder 

sig av någon metod ifall de inte har kunskap om någon specifik metod. Trots detta gjordes 

valet att inte beskriva enskilda metoder eftersom lärarna i så fall hade kunnat uppfatta det som 

att det finns ett rätt eller fel svar.  

De frågor som utformades till intervjuguiden bifogades sedan i den intervjuförfrågan som 

skickades ut för att ge de förfrågade en bild av studien. Det sågs inte heller som en nackdel att 

de förfrågade redan innan skulle kunna förbereda sig på svaren, samt hinna fundera över hur 

de arbetar med läsinlärning och vad de ser som positivt och negativt med detta arbetssätt.  

4.3 Urval och materialbeskrivning 
För att specificera en urvalsgrupp har studien utgått ifrån det målstyrda urvalet. Bryman 

(2011, s.350–351) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det målstyrda urvalet 

oftast görs på flera nivåer, vilket även har gjorts till denna studie. Först valdes en 

övergripande organisation ut, vilket är skolan. Därefter valdes personer inom organisationen 

ut, vilket blev lärare inom årskurserna 1–3. Andra typer av lärare, elever, rektorer samt annan 

personal på skolan valdes därmed bort. Valen är givna eftersom studiens syfte vill komma åt 

årskurs 1–3 lärares resonemang. Anledningen till att urvalsgruppen har begränsats till lärare 

inom årskurserna 1–3 beror på att den tidiga läsinlärningen främst sker i dessa åldrar.  

När det kommer till antal intervjuer har intervjuerna begränsats till tre stycken. Tidsaspekten 

spelade delvis roll, men även det faktum att intervjuer genererar personliga svar där de olika 

individernas resonemang kommer fram, vilket bidrar till att värdet inte nödvändigtvis behöver 

öka bara för att det är fler intervjuer, (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Dock är det 

viktigt att komma ihåg att ett fåtal intervjuer aldrig går att generalisera till en större grupp, 

utan tolkningar går enbart att göra utifrån den specifika gruppen individer som blev 
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intervjuade. Fördelen med ett fåtal intervjuer är däremot att det är enklare att göra djupare 

tolkningar kring varje resonemang, vilket även är studiens syfte (Kvale, 2007, s. 97–98). 

För att komma åt urvalsgruppen har ett bekvämlighetsurval gjorts som sedan mynnat ut i 

snöbollseffekten, vilket beskrivs i 4.4. 

4.4 Tillvägagångssätt & tillträde till fältet 
För att få tillträde till fältet skickades en intervjuförfrågan ut till ett antal lärare inom 

urvalsgruppen. Detta gjordes genom ett bekvämlighetsurval som genererade fler 

intervjupersoner genom snöbollseffekten. En första kontakt gjordes genom att kontakta en 

lärare från tidigare verksamhetsförlagd utbildning, som platsar i urvalsgruppen. I linje med 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skedde en första intervju som sedan ledde till kontakt 

med fler lärare inom urvalsgruppen, vilket även kallas för snöbollseffekten. I 

intervjuförfrågan fanns studiens syfte och frågeställningar beskrivet samt de etiska riktlinjer 

studien förhåller sig till (se avsnitt 4.7). Utifrån lärarnas respons bestämdes sedan en första 

träff. Inför denna träff skickades ett informationsbrev ut till rektorn på skolan. Eftersom 

inspelningen skulle göras via mobil, testades även upptagningsförmågan innan intervjun 

skedde. Utifrån denna intervju kom även andra lärare i kontakt med studien, och ställde upp 

för intervju. De lärare som kom i kontakt med studien genom snöbollseffekten fick även del 

av intervjuförfrågan, där de etiska riktlinjerna stod nedskrivet. Samtliga intervjuer ägde rum i 

april 2017. Utifrån lärarnas önskan av tid och plats genomfördes samtliga intervjuer sent på 

eftermiddagen, då det ansågs lugnast på skolområdet vid den tidpunkten. Tanken med 

intervjuerna var att de skulle genomföras enskilt, men genom snöbollseffekten kom två 

intressanta lärare inom urvalsgruppen i kontakt med studien och intervjuades i grupp, då de 

undervisar likadant och planerar samtliga lektioner tillsammans. Samtliga intervjuer 

genomfördes i respektive lärares klassrum, förutom gruppintervjun som gjordes i en av 

lärarnas klassrum. Intervjuernas längd var mellan 10–25 minuter. Under intervjuerna gjordes 

anteckningar i ett Word dokument för att fånga det mest väsentliga. Nästa steg i processen 

blev att transkribera allt material. Transkriberingen utgick enbart ifrån vad intervjupersonerna 

sa och inte vad de gjorde. Sedan började analysprocessen utifrån den fenomenografiska 

analysmodellen som presenteras i nästkommande avsnitt.  

4.5 Metodansats 
Studiens analysarbete tar utgångspunkt i den fenomenografiska metodansatsen och dess 

tillhörande analysmodell. Studiens syfte är att få fram lärares resonemang kring arbetssätt, 

och fokuserar även på lärarnas resonemang och beskrivningar för att urskilja ifall de arbetar 
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utifrån någon läsinlärningsmetod eller inte. Det här syftet går att koppla ihop med den 

fenomenografiska metodansatsen som tar utgångspunkt i individers beskrivningar av ett 

fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 162–163). Det fenomen som undersöks i denna 

studie är tidig läsinlärning. Metodansatsen hjälper till vid analysarbetet genom att styra 

analysen mot metodansatsens huvudpunkter, i detta fall lärarnas resonemang och 

beskrivningar kring temat läsinlärning. Fokus ligger även på de olikheter som finns i svaren, i 

och med att en av de huvudpunkter den fenomenografiska metodansatsen utgår ifrån är att 

urskilja de olikheter och skillnader som kan finnas i intervjupersonernas svar (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s. 162). Dahlgren och Johansson (2015, s. 163) menar att det kommer finnas 

skillnader i individers svar kring temat. Utifrån svarens variation kommer resultatet att delas 

in i olika kategorier. Denna process beskrivs mer ingående i avsnitt 4.6.  

4.6 Analysmodell 
För att analysera uppsatsens empiriinsamling används Dahlgren och Johanssons (2015, s. 

166–171) sjustegsmodell. Modellen är förankrad i den fenomenografiska metodansatsen, och 

väljs med tanke på uppsatsens syfte, nämligen att komma åt lärares resonemang kring temat. 

Efter varje intervju har det inspelade materialet transkriberats och sedan lästs igenom ett 

flertal gånger. För att kunna göra en bra analys är det viktigt att ha god kännedom om 

materialet och därmed förutsätter steg ett att materialet läses igenom noggrant. Själva 

transkriptionen är även en viktig grundsten i den fenomenografiska analysmodellen, då hela 

analysprocessen utgår ifrån transkriptionerna (s.167). I enlighet med Dahlgren och Johanssons 

(2015, s. 168–170) steg två, tre och fyra markerades de viktigaste och de mest användbara 

citaten för denna uppsats, i detta fall med grön textfärg i ett Word dokument. Eftersom 

transkriptionerna ska analyseras utifrån dess helhet och sedan delas upp i likheter och 

olikheter analyserades de grönmarkerade citaten utifrån detta och kopierades sedan över till 

ett dokument som satte in citaten i grupperingar.  

De grupperingar som gjordes till en början var kopplade till vilka likheter som fanns i citaten. 

Där de citat som rörde metoden ASL hamnade under grupperingen ASL, och de citat som 

rörde den tidiga bokstavskännedomen hamnade under grupperingen bokstavskännedom, osv. I 

det här steget relaterades citaten till varandra. Där exempelvis med åren så upplever jag att 

fler och fler dess snarare i regel än undantag att dom kan, kan större delen av alfabetet och 

de är ju väldigt många som kan läsa när dom börjar ettan relaterades till varandra då båda 

citaten uttrycker att många redan har en bokstavskännedom när de börjar i skolan. Utifrån steg 

fem och sex i Dahlgren och Johanssons (2015, s. 170) analysmodell skapades fyra kategorier, 
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nämligen lärares resonemang kring arbetssätt, fördelar, nackdelar, och slutligen kategorin: går 

det att urskilja några läsinlärningsmetoder?  

I det här stegen placerades de olika grupperingarna in under dessa fyra kategorier. Nu uppstod 

dock en svårighet i att skilja citat från varandra, då lärares resonemang kring ett arbetssätt är 

nära knutet till för-och nackdelar. På grund av att citaten skulle bli allt för avhuggna eller 

behöva användas på ett flertal ställen slogs kategorierna för-och nackdelar ihop med de andra 

kategorierna. I nästa steg, steg 7, granskades citaten för att se ifall de kunde placeras i fler 

kategorier än en. Ett flertal citat kunde sättas under flera grupperingar, exempelvis citatet: 

innan vi börjar läsa så pratar vi om, vad ser vi på bilderna, vad får vi för förhandskunskap, 

rubriker å bilder, texter å bilder, går att sätta in under kategorin kiwimetoden, samt under 

gemensam läsning. Läraren syftade på den gemensamma läsningen, men utifrån lärarens 

resonemang går det att urskilja drag ifrån kiwimetoden, och på så sätt går det att koppla citatet 

till båda grupperingarna.  

Utifrån de svårigheter som uppstod då flera citat kunde placeras i flera grupper och kategorier 

gjordes två kriterier för vad en kategori skulle innehålla.  

Kriterium ett avser kategorin: Går det att urskilja några läsinlärningsmetoder?  

Kriterium 1:  

- För att inte plocka isär ett citat allt för mycket innefattar dessa kategorier:  

• Lärarens resonemang kring arbetssätt (kopplat till metoden).  

• Vilka aspekter från metoden som lärarna valt att inte arbeta med (ifall lärarna 

benämner detta).  

• Vilka för-och nackdelar lärarna ser med arbetssättet (med metoden).  

Kriterium två avser övriga resonemang kring arbetssätt som inte kan kopplas till en viss 

metod. Resonemangen presenteras utifrån de likheter och skillnader som finns i citaten, och 

placeras i grupper (steg 2) under kategorin: lärares resonemang kring arbetssätt. 

Kriterium 2: 

- För att inte plocka isär ett citat allt för mycket innefattar dessa kategorier:  

• Lärares resonemang kring arbetssätt  

• Vilka för-och nackdelar läraren ser med arbetssättet  
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Utifrån dessa kriterier hamnade ett flertal citat som tidigare låg under grupperingen 

Fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom under gruppen ljudningsmetoden. På så sätt 

ändrades den första rubriken till att enbart heta bokstavskännedom, då resterande citat 

förflyttades. Det är inte ovanligt och inte heller konstigt att kategorierna förändras under 

analysprocessen menar Dahlgren och Johansson (2015, s. 170), eftersom det är under denna 

process de olika gränserna och ramarna dras för vad som ska inrymma under en kategori.  

Kategorierna i denna uppsats har vuxit fram utifrån studiens frågeställningar, samt utifrån 

lärares resonemang och motiveringar kring arbetssätt. När empirin har analyserats har även 

tolkningar gjorts utifrån ett teoretiskt tolkningssammanhang (Kvale, 2007, s. 194). Det 

innebär att kategorierna och grupperingarna delvis har formats efter den tidigare forskning 

samt den bakgrund som ligger till grund för studien. Resultatet har sedan diskuterats och 

ställts emot denna teoribakgrund, där olika slutsatser har dragit utifrån detta sammanhang, en 

aspekt som både Kvale (2007, s. 194) och Dahlgren och Johansson (2015, s. 171) anser är 

viktigt.  

4.7 Etiska aspekter  
För att genomföra studien på ett etiskt korrekt sätt har vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer 

tagits i beaktande och informerats till samtliga deltagare. Den intervjuförfrågan (se bilaga 2) 

som skickats ut till urvalsgruppen innehöll samtlig information gällande de etiska riktlinjer 

studien förhåller sig till i enlighet med informationskravet. Anledningen till att riktlinjerna 

bifogades i brevet var för att samtliga skulle kunna ta ställning till om de ville delta i studien 

eller inte. Enligt samtyckeskravet är det viktigt att samtliga deltagare i en studie har gett sitt 

samtycke att materialet används i studiens resultat för att det ska klassas som etiskt korrekt 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Genom att besvara den intervjuförfråga som skickats ut har 

samtliga gjort ett ställningstagande, och de som valt att svara ja har därmed gett sitt samtycke 

till att resultatet används i uppsatsen. För att kunna ge sitt samtycke är det även viktigt att ha 

kännedom om samtliga villkor och rättigheter du som deltagare har. Därför valdes även 

resterande etiska riktlinjer att skrivas ut i brevet. Deltagarna har fått reda på att det material 

som samlas in enbart kommer att användas inom uppsatsens ramar och inte till något annat 

ändamål, detta görs i linje med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär även att 

de ljudinspelningar som görs enbart kommer att användas till transkriptionerna och därmed 

aldrig offentliggöras. Känslig information kommer behandlas enligt konfidentialitetskravet, 

där personliga uppgifter så som namn och personuppgifter, skolans namn och läge eller 

liknande information kommer att anonymiseras i uppsatsen (se: Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.8 Hållbarhet och tillförlitlighet  
Hållbarhet och tillförlitlighet är två väsentliga inslag i kvalitativ forskning och därmed även 

för denna studie. När det kommer till intervjuerna finns det ett flertal aspekter som måste 

tänkas in. Dels har intervjuaren en viktig roll gällande resultatets hållbarhet och tillförlitlighet, 

där bristande erfarenhet och ovana att föra kvalitativa intervjuer kan vara en orsak som 

påverkar hållbarheten och tillförlitligheten. Aspekter som brist på självförtroende kan även ha 

påverkan då samspelet mellan de båda parterna kan bli ansträngt eller otryggt (Kvale, 2007, s. 

137). När det kommer till dessa aspekter hade en pilotintervju kunnat bidra till förhöjd 

hållbarhet och tillförlitlighet, men på grund av tidsbrist genomfördes aldrig en pilotstudie. En 

annan aspekt som kan påverka tillförlitligheten och som kräver eftertanke är huruvida 

objektivt samtalet är eller inte (Kvale, 2007). Kvale (2007, s. 257–258) menar att ett 

intervjusamtal inte kan vara helt objektivt eftersom två eller fler människor utbyter och 

förmedlar kunskap med varandra. Hur intervjuaren agerar i samtalet blir därmed extra viktigt, 

där intervjuaren bör undvika att göra egna värderingar (Bryman, 2011). För att skapa ett så 

öppet samtal som möjligt användes tystanden till stor del, där intervjupersonerna, det vill säga 

lärarna fick tala fritt kring ämnet och intervjuaren enbart styrde samtalet genom följdfrågor.  

Vid analysarbetet kan frågor gällande tillförlitligheten även ställas, där en väsentlig fråga är 

huruvida intervjupersonernas svar har tolkats rätt eller inte (Bryman, 2011). För att öka 

tillförlitligheten samt för att undvika feltolkningar ställdes ett flertal följdfrågor av olika 

karaktär. Dels ställdes frågor med en tolkande karaktär, det vill säga frågor som syftar till att 

säkerställa att svaren förstås rätt, exempelvis ”du menar alltså [...]?”. Frågor som uppmanade 

lärarna att förklara vidare ställdes även för att undvika att feltolkningar skulle göras. Bryman 

(2011, s. 423) menar att följdfrågor som har denna karaktär hjälper forskaren att tolka svaren 

på ett mer korrekt sätt, och främjar därmed tillförlitligheten.  

Andra aspekter som teknik eller otydliga frågor kan även påverka hållbarheten och 

tillförlitligheten. Samtlig teknik testades innan intervjuerna ägde rum för att undvika att 

viktigt material inte skulle tas upp på grund av dålig ljudkvalité eller på grund av att det inte 

fanns tillräckligt utrymme på enheten. Sådana misstag skulle bidra till att resultatets 

tillförlitlighet skulle bli lägre (Bryman, 2011, s. 420; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

För att ytterligare öka tillförlitligheten gjordes anteckningar till varje intervju, detta för att 

notera extra viktiga saker, eller för att notera när intervjupersonen syftade på något visst 

material eller visade upp exempel, att göra anteckningar på detta sätt är viktigt för 

tillförlitligheten menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015).  
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5. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier, nämligen: lärares resonemang kring 

arbetssätt, och går det att urskilja några läsinlärningsmetoder? Utifrån dessa två rubriker 

presenteras lärarnas resonemang under fem respektive sex underrubriker. Resultatet visar att 

det finns både likheter och skillnader i lärarnas svar. Den främsta likheten som kan utläsas 

genom varje intervjus helhet, är att samtliga lärare utgår ifrån flera arbetssätt och metoder, 

ingen av de intervjuade lärarna utgår ifrån enbart en metod.  

5.1 Lärares resonemang kring arbetssätt 

5.1.1 Bokstavskännedom 

I lärarnas resonemang kring tidig läsinlärning förekom det resonemang kring elevernas 

bokstavskännedom både kopplat till ljudningsmetoden och även mer allmänt. Det framkom 

exempelvis att samtliga lärare arbetar med övningar som ska främja att eleverna förstår 

sambandet mellan bokstäver och dess språkljud, där lärarna menar att bokstavskännedomen 

och den fonologiska medvetenheten går hand i hand. Övningarna påminner därmed om 

ljudningsmetoden och presenteras i avsnittet 5.2.1. När det kommer till de mer allmänna 

resonemangen menar exempelvis två av lärarna att ett flertal elever redan kan många 

bokstäver när de börjar skolan. En lärare uttrycker exempelvis: med åren så upplever jag att 

fler och fler dess snarare i regel än undantag att dom kan, kan större delen av alfabetet. Den 

andra läraren menar samma sak men uttrycker det: de är ju väldigt många som kan läsa när 

dom börjar ettan.  

En av lärarna menar att det såg annorlunda ut för tjugo år sedan gällande elevers 

bokstavskunskap. Läraren menar att denna kunskap i högre utsträckning lärdes in i skolan 

medan det idag finns många andra forum där barnen kan lära sig bokstäverna:  

det har ju förändrats med tid, eftersom när jag började för 20 år sen så då va de väl mer 

så där att det var nåra få som kunde bokstäver, asså att de va ganska många som inte 

hade tränat på alfabetet och bokstäver å sånt i förskolan eller hemma eller dagis eller 

vad dom nu har gått.  

Läraren menar att denna förändring påverkar undervisningen på så sätt att undervisningen får 

större bredd, där läraren inte enbart kan utgå ifrån den klassiska bokstavsinlärningen, utan 

även måste fokusera på läsutvecklingen för de elever som knäckt koden och kan flertalet 

bokstäver:  

dom kan större delen av alfabetet […] känner igen väldigt många bokstäver, vilket gör 

att det blir en större vidd asså bredare spektrum, att fler som kan mer men också dom 

där som är helt nybörjare så redan från start är det mer spretigt än tidigare  
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En av lärarna menar dock att den tidiga bokstavsinlärningen är spännande och lekfull för 

samtliga elever, och därför får de elever som redan knäckt koden arbeta på samma sätt som de 

som inte knäckt koden:  

eftersom det är ganska lekfullt så tycker ju dom det är roligt också, fast dom inte 

behöver träna på det […] så ja uppfatta inte dom som redan knäckt koden tyckte det var 

tråkigt men för det är ju alltid roligt  

Läraren menar dock att man måste vara vaksam så att det lekfulla inte blir tråkigt, då 

inlärningen hänger på att eleven känner motivation till det den gör: Det är ju de här att dom 

är på så olika nivåer när man tar emot dom, att man får ju passa sig så det inte blir tråkigt å 

inte tillräckligt utmanande för dom som redan har 

Sammanfattningsvis menar lärarna att deras förutsättningar har förändrats över tid i och med 

att elevernas kunskap kan skilja sig åt.  

5.1.2 Nivåindelad läsmaterial  

På grund av den stora nivåskillnad som kan finnas bland elever menar samtliga lärare i 

studien att de använder sig av läseböcker som utgår ifrån olika nivåer. En lärare uttrycker att 

det är genom dessa nivåanpassade böcker eleverna har fått lästräna: jag har väl haft, sånna 

här böcker [...] läromedel som är delat i flera nivåer oftast tre nivåer i ettan, per böcker som 

dom har fått lästräna i.  

En annan lärare menar att en anpassning görs av den tidiga läsningen, där de elever som 

knäckt koden kan läsa böcker medan de elever som inte är där ännu kan få läsmaterial som 

ordbilder: en del kan ju läsa texter å en del får bara läsa ord eller ordbilder.  

De två andra lärarna menar att de i sin undervisning har valt ut två olika nivåanpassade böcker 

som eleverna sedan får läsa utifrån. Dock är detta val inte gjutet i sten utan de visar sig finnas 

rum för ytterligare individanpassningar gällande vilken nivå på böcker en elev kan arbeta 

med. Följande två citat visar på detta:  

sen så har dom ju haft den där magiska kulan då´ra som läsläxa å den finns ju i tre olika 

nivåer […] hälften har väl haft den lättare […] vi har ju bara använt lätt och mellan i 

dom här  

ja har en tjej som har haft hemma den svårare å läst i den också men hon har ändå velat 

ha läxan de hon lixom ska läsa upp för andra och träna på lite mer i den här mittimellan 

svåra boken  

5.1.3 De elever som tar längre tid på sig att knäcka koden 

En av lärarna beskriver sina tankar och resonemang kring de elever som tar lång tid på sig 

innan de knäcker koden och menar på att det här arbetet är oerhört svårt när man som ensam 
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lärare måste möta alla elever i klassen. Läraren beskriver även att dessa elever behöver extra 

mycket tid för just läsning, för att de ska knäcka koden. Detta blir exempelvis tydligt i 

följande citat:  

ja tänker att dom får man ju uppmärksamma genom å försöka ha nåra tillfällen i veckan 

att läsa extra med å ta bort nåt annat men de ä, är man själv i klassen med 24 så är de 

super svårt att få till de där extra då behöver man ju ta hjälp av speciallärare eller 

specialpedagog 

de behövs så otroligt mycke nötande utan att de blir jobbigt så me dom som man 

behöver träna mer på dom behöver man kanske lägga in lite olika läsinlärningsmetoder 

och blanda lite för att kolla vad passar bäst  

5.1.4 Gemensam läsning  

Den ena läraren börjar redan i årskurs ett med att eleverna får läsa högt för varandra, och 

arbetar främst utifrån läsläxan. För att skapa en trygghet börjar de att läsa i smågrupper för att 

sedan övergå till halv- och sedan helklass. Följande citat visar på detta: 

ska vi se ettan läsning, jo ja börja smågrupper tre, fyra i taget ungefär å sen […] när 

dom börjar känna sig trygga å känna att, så ökar vi på så att tillslut så läser vi faktiskt i 

halvklass […] nu när de är nationella prov, hehe, så har man svårt att få till dom där 

små tiderna så då har ja löst de så att dom får läsa i helgrupp 

För att göra den gemensamma läsningen så naturlig som möjligt menar läraren att läsning i 

smågrupper är nödvändigt: 

att vänja sig vid att läsa med andra tidigt att det inte blir nån spärr utan att de är 

naturligt, när vi läser så gör vi de men att de inte blir för stor grupp för då kan de ju bli 

bakslag så att aa börja med smågrupper 
 

Läraren menar att den gemensamma läsningen är viktig av flera anledningar, dels ger den 

eleverna förförståelse och hjälper eleven därmed in i texten. Den gemensamma läsningen får 

även eleverna att vara koncentrerade på texten, då följdfrågor alltid finns med som en del i 

undervisningen, vilket förutsätter att samtliga elever är delaktiga. Läraren har tydliga 

resonemang kring sitt val av gemensam läsning, och menar på att detta är en bra metod. Detta 

blir tydligt genom följande två citat från läraren:  

sen hjälper vi ju, vi hjälps ju åt att innan vi börjar läsa så pratar vi om, vad ser vi på 

bilderna, vad får vi för förhandskunskap, rubriker å bilder, texter å bilder 

dom som lyssnar ska följa med i texten, till å med med nån läslinjal eller med fingret 

eller så för att de kan ju va så att ja hoppar […] lite i turordningen så man måste va lite 

me, ja har också gjort så att dom, för att vara delaktiga och va me å lyssna å inte bara 

sitta å vänta på att nu är de min tur å nu ska ja läsa in mig på de eller läsa i förväg så 

eeh, så när en har läst så får nån av de andra som lyssnar, ha lyssnat ställa frågor till den 

som har läst för då får ju den, då får ja också veta om dom har lyssnat på sig själva […] 
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Plus att dom som har lyssnat får ju va me för att dom ska kunna ställa en fråga […] Så 

de, de tycker ja också ha vart en bra grej  

Läraren resonerar även kring tidsaspekten och menar att det krävs tid för att nå det syfte som 

finns med denna typ av läsning, nämligen att eleven ska få förståelse för vad den läser:  

allt de här hänger ju också på hur mycke tid man lägger på, en del kör ju bara läsläxa 

som man läser av sen är man klar så tar man nästa grupp men ja har nog alltid lagt 

ganska mycket tid på, säg nån halvtimme per grupp åtminstone, att, att de har fått ta den 

tiden för att man ska hinna både läsa igenom, prata om texten, resonera om svåra nya 

ord å sånt där 

Läraren menar att detta arbetssätt är oerhört viktigt, särskilt för de elever som inte har så stort 

ordförråd av olika anledningar: Extra viktigt om man har barn som inte talar svenska hemma 

men även för dom här som inte har så bra ordförståelse å som behöver aa förklaring å så här 

sammanhang.  

Läraren resonerar kring sin klass och påpekar att det är en väldigt trygg klass som vågar och 

gillar att läsa högt för varandra. Läraren beskriver även vilka metoder som använts för att 

skapa tryggheten i klassrummet:  

jag upplever ju att den här gruppen är ju väldigt trygg med att läsa högt för varandra de 

är ju liksom även dom som har den enklare varianten av bok och som egentligen har 

lixom, kanske inte uthållighet å har hittat nöjet i att läsa själv, asså de här suget, 

boksuget eeh vågar ändå läsa främmande texter, meningar högt för klassen 

En av de metoder läraren använder sig av är det frivilliga valet, där eleverna inte känner sig 

pressade och tvingade att läsa texter de inte klarar av inför kamraterna. Detta blir tydligt 

genom följande citat:  

rätt att avstå om man känner att den inte vill för att de är för komplicerad text den här 

valfriheten i början, de har ja ju märkt att fler å fler vill ju å dom blir ju tryggare å de är 

ju att träna på att läsa okända texter 

En annan metod är att skapa trygghet kring vad som sägs under läsingen, läraren menar att det 

är viktigt att eleverna känner en trygghet i att inte bli kritiserade av resterande klass när den 

läser, utan att detta är lärarens uppdrag:  

sen är ja väldigt tydlig med va som gäller när dom ska läsa upp för varann […] att det är 

jag som säger till så man inte håller på att rättar varann för att dom ska få en trygghet i 

att jag får läsa i fred för ja säger till dom andra barnen […] de är bara ja som vuxen som 

får kommentera ifall nån läser fel 

Läraren menar dock att en nackdel och utmaning med detta arbetssätt är att tiden inte alltid 

räcker till: de blir ju lite avhängit att man har, att man får tid med en liten grupp för de 

känner jag är så otroligt viktigt när dom är nybörjare där, just för att bygga tryggheten.  
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5.1.5 Läsläxa som mängdträning 

Det framkom även resonemang kring läsning kopplat till hemmet från två av lärarna. En av 

lärarna menar att man kan behöva ta hjälp av hemmen ifall någon elev har svårigheter kring 

sin läsinlärning, dock måste läraren vara medveten om att alla hem inte har förmågan att 

hjälpa de barn som har svårigheter i sin läsning:  

man får tänka på att dom som behöver träna mycket får chansen att göra de, å där får 

man ta hjälp av hemmen, å då får man ju va försiktig för man vet inte om alla hem har 

förmågan att stötta dom i de här  

Den andra läraren visar även på sin medvetenhet kring att alla hem inte har förmågan att 

hjälpa eleverna med sin läsning, utan kan behöva stöd för att klara detta. Läraren menar dock 

att läsläxan trots allt varit en given del, och resonerar istället som så att läraren får ge hemmen 

verktyg till att kunna hjälpa eleverna. Läraren säger att förberedda frågor kan bli en hjälp för 

hemmen, så att de tillsammans med eleven kan träna på att samtala kring den text eleven har 

som läsläxa. Dessa resonemang framkommer i följande två citat: 

ja hade ju dessutom dom här gamla böckerna som hette Ola Elsa å Leo […] å då hade ja 

skrivit frågor för ja vill ju stötta de här samtalet hemma för dom får ju träna hemma, har 

ju gjort de i alla år […] olika typer av frågor i olika nivåer så här enkla på raderna å 

mellan raderna, bortom raderna till varje bok  

de va mer som ett stöd hemma för föräldrarna att veta lite hur ska vi prata om texten 

[…] de tror ja är viktigt, vägledning för dom  

Trots det positiva läraren såg med att ha läsläxa, framkom det lite senare i intervjun att skolan 

bestämt att vara en läxfriskola, något som läraren personligen ansåg vara en negativ faktor 

och en svårighet gällande att få till lästräningen:  

förra året var faktiskt första året som vi inte skicka hem läsläxa utan då gjorde dom 

läsläxan här i skolan […] Vi provade just de här me diskussionen med läxfriskola och 

jämnlikhet å så där men det är svårt att få till den enskilda lästräningen så pass mycke 

asså att dom ändå ska få feedback å nån som lyssnar på så de har varit en utmaning  

5.2 Går det att urskilja några läsinlärningsmetoder?  
Det här avsnittet tar både upp de arbetssätt som lärarna arbetar utifrån kopplat till en specifik 

läsinlärningsmetod och vilka resonemang lärare har kring dessa arbetssätt. Avsnittet tar även 

upp de för- och nackdelar lärarna ser med arbetssättet.  

5.2.1 Ljudningsmetoden (syntetisk metod)  

När lärarna tar emot en årskurs etta och det finns elever i klassen som inte ännu har knäckt 

läskoden menar samtliga lärare att de fokuserar på bokstavsljud, där eleverna exempelvis ska 

förstå att bokstäverna har ett språkljud, vilket är en del av ljudningsmetoden. Samtliga lärare 

fokuserar på detta men använder sig av olika uppgifter och metoder. En lärare uttrycker det 
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exempelvis så här: då blir det mycket liksom att man börjar med ljudmedvetenhet asså 

fonologi, dom ska kunna lära sig höra, klappa till, till ord, att leta, koppla ljudet och 

bokstaven. En annan lärare uttrycker att de arbetar med: mycke bokstavsljud i början å sen att 

man sätter ihop dom efterhand […] en förståelse för att de är, att läsning handlar om att sätt 

ihop ljud. Två av lärarna menade även att talsyntes på datorn var användbart när det kom till 

att lära sig bokstavsljud, då hjälper datorn till med ljudet på datorerna så har vi ju talsyntes så 

att dom hör ljuden när dom skriver. Trots olika uppgifter hör arbetssätten ändå ihop med 

ljudningsmetoden, som har fokus på att eleverna ska lära sig delarna först, för att sedan kunna 

sätta ihop dessa till en helhet.  

En av lärarna menar att övningar som fokuserar på att eleverna ska förstå sambandet mellan 

en bokstav och dess språkljud är av stor vikt för att de ens ska lära sig läsa koppla ljudet och 

bokstaven, asså den här tidiga bokstavsinlärningen den hänger så tätt ihop läsinlärningen 

[…] dom måste ju ha med sig det för att kunna läsa. 

5.2.2 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Tre av lärarna nämner metoden ASL under intervjuerna. Lärarna i gruppintervjun säger 

uttryckligen att de till viss del använder sig av metoden i undervisningen. Följande citat visar 

på detta: sen har vi försökt i år då att lägga till de här me att skriva sig till läsning så att de 

redan från början har fått börja att skriva. Den tredje läraren uttrycker däremot att den enbart 

känner till metoden och är nyfiken på att någon dag arbeta utifrån den: sen har ja ju läst å 

varit på föreläsning om de här att skriva sig till läsning men ja har inte provat det själv men 

ja är väldigt sugen […] är ju jätte intressant men det är ja inte så insatt i.  

När det kommer till hur metoden tar sig uttryck i undervisningen menar de två lärarna som 

arbetade med ASL att de använder sig av datorer en gång i veckan, där eleverna två och två 

får skriva tillsammans. De började med att gemensamt skriva ordlistor men de elever som 

redan behärskar detta får sedan skriva längre texter som exempelvis meningar i pratbubblor. 

Lärarna uttrycker sig på följande sätt: ”ungefär ett pass per veckan”, ”vi börja med ordlistor 

[…] skriva egentligen långa listor med ord”, ”sen [har dom] skrivit i pratbubblor”, ”En dator 

å så jobbar dom i par […] en säger å en skriver”.  

Lärarna menar att fördelarna med detta är att de tillsammans kan lyssna och försöka få ljuden 

till bokstäver, samtalet med varandra gör även att de lär sig tillsammans: så de blir ju liksom 

som ett pararbete i de plus att dom automatiskt resonerar väldigt mycke, de blir ju de här att 

dom pratar att dom sitter å ljudar högt.  
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En annan fördel lärarna ser med att eleverna tillsammans får arbeta på datorer är att intresset 

för stavning kommer mer naturligt och att de tillsammans kan komma fram till ett svar:  

dom pratar med varandra hur de ska stavas å dom prövar å dom upptäcker ju på 

datorerna också att i alla fall på våra datorer där vi inte har tagit bort 

stavningskontrollen att de faktiskt är rött under […] många blir ju intresserade av 

stavningen känner ja ändå att dom vill, varför är de understruket här? […] å de tycker 

inte ja har varit någon nackdel  

En av lärarna uttrycker även att datorskrivandet främjar elevernas självförtroende, då eleverna 

får uppleva att de kan läsa den text de nyss skrivit: dom är väldigt stolta och en annan fördel 

är ju att den här texten kan dom läsa […] dom har precis skrivit den å då kan dom läsa å de 

tror ja ger också en känsla av att ja kan läsa.  

5.2.2.1 Moment inom ASL som valts bort  

De två lärarna uttrycker att de inte arbetar fullt ut med ASL, exempelvis arbetar de inte med 

tangentbordsträning, och beskriver det genom följande citat: 

de vi inte har gjort som ja ändå vet att man gör i, inom ASL när man kör de all in, dels 

så har man ju annan teknik, många kör ju på padder å man har sånna här små 

tangentbord å sen så jobbar dom ju en del […] hur man faktiskt använder tangenterna  

Läraren motiverar även varför de i nuläget inte arbetar med tangentborsträning och syftar på 

att de tar det senare: men de är nåt ja tänker i tvåan att vi ska börja jobba med lite mer 

tangentbordsträning.  

En av anledningarna till att lärarna har valt att inte använda metoden fullt ut beror på skolans 

tekniska utrusning:  

vi som kör lite smygvariant vi har dom här bökiga datorerna att man fick logga in på 

tusen olika sätt innan man fick upp ett worddokument […] de har ju inte att göra med 

läsinlärningen de har ju att göra me de praktiska runtikring för ja tror de ä viktigt att 

man kör ASL fullt ut så ska de finnas utrustning  

En annan anledning till att lärarna inte har valt att använda sig fullt ut av ASL är för att anser 

att det finns fördelar att använda sig av olika metoder: ja har ju inte jobbat me ASL fullt ut för 

ja tror ju egentligen på kombination.  

Ytterligare en anledning till att metoden inte använts fullt ut är att lärarna inte känner sig helt 

säkra med att vänta med bokstavsformningen till årskurs två, vilket de menar att metoden 

ASL säger att man ska göra: 

å sen vet ja ju de här me bokstavsformningen är ju också […] dom har en helt annan 

ordning på hur dom går igenom bokstavsformen dom plockar ju bokstäver som är lika 

formmässigt, å de gör dom ju oftast inte förrns i tvåan […] Å ja är inte helt säker på att 

jag skulle vilja vänta med bokstavsformningen så länge  
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Lärarna stärker ytterligare sitt val av att kombinera metoder och därmed inte kasta sig in i att 

köra ASL fullt ut genom att poängtera att: de hade varit svårt att kasta sig in fullt ut i nåt som 

man inte ens provat förut […] man kan ta de lite i taget. 

Samtidigt är lärarna positiva till att de valt att arbeta med ASL: Men ja tycker de är toppen att 

vi har vågat pröva.  

5.2.3 Kiwimetoden 

Två av lärarna i studien nämner kiwimetoden under intervjuerna. Den ena läraren beskriver 

att den kommit i kontakt med metoden, men att metoden upplevdes alldeles för intensiv och 

stressig då alla smågrupper utgick ifrån olika böcker, och läraren är tvungen att hinna hålla 

koll på alla elevers läsning samtidigt: 

jag vet ja va vikarie nån gång under en period, på en annan skola som använde 

kiwiböckerna, dom här småböckerna, jättefina småböcker å så där man kan lägga på 

olika nivåer men de vart väldigt fasligt […] nästa grupp så å så ska ja hinna med dom 

här fyra från att ha läst den å så dom fyra 

Den andra läraren som i nuläget arbetar i en årskurs trea menar att den använt sig av 

kiwimetoden tidigare men numera används den enbart till läsgrupper och inte till läsinlärning, 

dock understryker läraren att metoden troligtvis kommer tillämpas mer till hösten när läraren 

undervisar i en årskurs etta. I följande två citat beskriver läraren detta samt hur metoden 

tidigare har använts:  

vi jobbade lite med den här kiwimetoden, att man får förförståelse genom bilder å att 

man pratar om texten tillsammans i mer gruppsamtal å de tror ja om jag får en etta igen 

så vill jag nog ha mer sånt prat […] å de kan alla va me på oavsett vilken nivå man är 

på å då, förförståelsen genom att se på bilder å genom samtal de, de tror ja är bra, så aa 

jag kommer nog använda mig av lite mer av den metoden till hösten 

ja har använt kiwiböckerna till läsgrupper å, men inte som läsinlärning   

Det går även att koppla delar av den första lärarens arbetssätt till kiwimetoden, trots att 

läraren inte uttalat menar sig använda kiwimetoden.  Det som går att urskilja är att läraren 

använder sig av ett arbetssätt som påminner om metoden genom att läsa med en mindre 

grupp, och i denna grupp utmana och samtala om texten. Även om läraren inte utgår ifrån 

kiwimetodens böcker så utgår läraren delvis ifrån kiwimetodens upplägg gällande läsning i 

grupp: 

ja brukar ha dom i smågrupper typ tre fyra stycken […] att man satsar på att lyssna på 

en liten grupp i taget å dom andra får jobba eller rita eller gö nånting annat eehm och 

prata mycket om texten ganska tidigt, asså ge dom lite uppdrag att kunna hitta den 

bokstaven, kan ni hitta de ordet, vad betyder den punkten 
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innan vi börjar läsa så pratar vi om vad ser vi på bilderna vad får vi för 

förhandskunskap rubriker å bilder texter å bilder 

Läraren poängterar dock att även om smågrupper förekommer, där eleverna får läsa ifrån 

någon text och sedan samtala kring den så fördras de gemensamma texterna: jag tycker ändå 

att det finns en vits i att ha en text som klassen läser gemensamt tillsammans det blir en 

gemensam upplevelse och nåt att samtala om, lättare att hinna lyssna av.  

5.2.4 Wittingmetoden 

En av lärarna tar upp wittingmetoden och argumenterar för varför metoden inte har använts i 

undervisningen:  

ja har nog inte haft nån elev med uttalad dyslexi asså som har haft sånna svårigheter 

utan annars vet du ju den där wittingmetoden men de är ingenting ja använt mig av […] 

antingen har ja haft tur att dom bara har kunnat eller att dom tränat så mycket hemma 

[…] eller så har de funkat bra de jag har gjort  

5.2.5 Läsning på talets grund (LTG)  

En av lärarna poängterar att LTG har förekommit i undervisningen och visar därmed på att ett 

aktivt val har gjorts att inte använda denna metod som läsinlärningsmetod, då läraren påpekar 

att metoden enbart har använts som skrivövning:  

sen också brukar vi skriva sagor tillsammans de här, de är ju jättegamla LTG metoden 

läsa på talets grund […] då skriver man ju en saga hela klassen, dom hittar på å så 

skriver jag meningen å sen läser man den […] men de har jag mer använt som en 

skrivträningsövning kanske inte så mycket att de är de vi använder för att lära oss läsa  

5.2.6 Helordsmetoden (analytisk metod)  

Samtliga lärares resonemang visar på att de till viss del använder sig av helordsmetoden, då 

ordbilder förekommer i deras undervisning. Tanken med ordbilder är att eleverna ska kunna 

känna igen hela ordet och på så sätt kunna läsa ordet. En lärare uttrycker det som att det är till 

hjälp när eleverna inte kan alla bokstäver än: särskilt i början då när man inte kan alla 

bokstäver så vissa ord lär man sig som helord. En annan lärare nämner enbart att ordbilder 

förekommer i undervisningen: ja hade mycket ordbilder. Lite senare i intervjun framkom det 

att läraren använder sig av bilderna för att skapa en fonologisk medvetenhet. Följande citat 

visar på lärarens arbetssätt: när dom här gick i ettan då, då va de mycke att ja dela ut bilder å 

så skulle de leta ljud å hur många ljud dom hörde å vilket ljud som kom först å i mitten å sist.  

Lärarna som arbetade med ASL menar även att de försökt koppla ordbilder till deras 

undervisning: ordbilderna har vi ju försökt få in via den här också, när vi har jobbat med 

ordbilder varje vecka så har vi haft de som lite tema några gånger.  

En av lärarna beskriver även hur ordbilderna tar sig uttryck i undervisningen:  
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då har vi kört sånna här man visar ett kort i taget och övar å de brukar ja göra i mina 

smågrupper […] Antingen att ja pekar på nåt ord här å där i texten som dom ska lista ut 

vad som står eller att man har små lappar med dom här viktigaste orden som dom 

behöver kunna i början  

Dock framkommer det inte någon motivering kring användandet av ordbilder från någon av 

lärarna.  

6. Diskussion och slutsatser  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka resonemang årskurs 1–3 lärare har kring 

deras arbetssätt kopplat till den tidiga läsinlärningen, samt att undersöka vilka för- och 

nackdelar lärarna ser med arbetssättet. Syftet har även varit att undersöka ifall det går att 

urskilja någon läsinlärningsmetod ur de resonemang lärarna ger. Resultatet diskuteras i det här 

avsnittet mot den tidigare forskning som presenterats samt mot de metoder som presenterats i 

bakgrunden, kopplat till studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet inleder med en kort 

sammanfattning av resultatet, sedan diskuteras resultatet utifrån rubrikerna lärares 

resonemang kring arbetssätt och går det att urskilja några läsinlärningsmetoder? 

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Genomgående i lärarnas resonemang och berättelser är att läsinlärning handlar om 

kombination och anpassning. Läsinlärningsmetoderna används enbart som inslag i 

undervisningen och kompletterar med andra arbetssätt, lärarna har alltså inte valt att ta in en 

metod och använda den fullt ut. Även om en lärare arbetar mer med gemensam läsning och 

samtal kring texterna och en annan lärare med skrivandet så har samtliga lärare fokus på att 

träna eleverna i den fonologiska medvetenheten samt i att utveckla bokstavskännedom. 

Samtliga lärare utgår alltså ifrån ljudningsmetoden, men ett flertal av lärarna har även inslag 

av kiwimetoden i sin undervisning, medan andra använder sig av ASL. Metoder som 

helordsmetoden och LTG förekom också. 

6.2 Lärares resonemang kring arbetssätt  
Det går att tolka det som att lärarnas val av arbetssätt är styrt av att skapa meningsfulla 

sammanhang, där eleven ska känna att uppgifterna känns givande och meningsfulla. 

Tjernberg (2013) menar att uppgifterna måste vara utmanade annars finns det stor risk att 

eleverna upplever dem som meningslösa och tråkiga, något som kan leda till att 

läsutvecklingen stannar av helt. För att skapa meningsfullhet har samtliga lärare i denna studie 

valt att använda sig av nivå anpassat material, det vill säga böcker som utmanar eleven på den 

nivå eleven är. Genom att inte använda en läsebok som enbart utgår ifrån en nivå främjas 
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samtliga elevers läsning, där boken inte blir för svår för en elev och inte för lätt för en annan. 

En lärare uttrycker även att det är viktigt att uppgifterna inte blir för tråkiga då de kan tappa 

mening för eleverna. En intressant aspekt är att läraren ändå arbetar på det sätt som Nyström 

(2002) menar kan leda till att uppgifterna känns tråkiga och meningslösa, nämligen att alla 

elever får arbeta med bokstavsgenomgångar, trots att några kanske redan knäckt koden. 

Nyström (2002) visar i sin studie att tråkiga och meningslösa uppgifter är vanligt i 

undervisningen, genom att eleverna får arbeta med uppgifter som inte är tillräckligt 

utmanande för dem. Även om det går att tolka detta arbetssätt som negativt, utifrån Nyström 

(2002) och Tjernberg (2013), går det ändå att dra slutsatsen att läraren är medveten om att 

uppgifterna kan bli tråkiga och meningslösa även om de till en början varit roliga för alla. 

Genom att det går att tolka det som att läraren besitter denna kunskap går det även att anta att 

läraren anpassar undervisningen på ett gynnsamt sätt för de elever som tappar intresset för den 

gemensamma bokstavsgenomgången. Denna medvetenhet kan kopplas till lärarens kompetens 

som i sin tur kan ses som en framgångsfaktor för elevernas läsutveckling.   

Det går dock att diskutera huruvida gemensamma bokstavsgenomgångar behöver upplevas 

tråkiga eller inte. Nyström (2002) syftar på att de elever som redan knäckt koden upplever 

dessa genomgångar som meningslösa eftersom de inte är tillräckligt utmanande. En aspekt 

som kan diskuteras är huruvida dessa genomgångar istället skulle kunna bidra till en känsla av 

att ”jag kan”. Där de elever som redan har knäckt koden kan bli en hjälp för resterande 

klasskamrater. Bokstavsgenomgångarna kan på så sätt bli utmanande för de elever som redan 

knäckt koden genom att de måste delge sin kunskap till de som ännu inte förstått sambandet 

mellan språkljuden och bokstäverna.  

Det går även att tolka de nivåanpassade texterna som positivt i den bemärkelsen att lärarna 

utmanar varje elev på dennes nivå. Samma sak gäller de texter eleverna får skriva i de 

klassrum där lärarna utgår ifrån ASL. Lärarna uttrycker att vissa börjar skriva orden från de 

ordlistor de gjort, andra klarar att skriva meningar utifrån dessa ord. Lärarnas ambition är 

alltså att utmana eleverna på deras nivå, och på så sätt kan arbetet upplevas meningsfullt för 

eleverna. 

När det kommer till undervisningen i stort menar en av lärarna att anpassningar krävs hela 

tiden, ett resonemang som visar på att läraren har förståelse för att läsinlärningen måste utgå 

ifrån eleverna och inte utifrån en metod. Både Tjernberg (2013) och Nyström (2002) menar 

att anpassningen av undervisningen är viktig för att samtliga elever ska få möjlighet till att 

utveckla sin läsning. En av lärarna i Tjernbergs (2013) studie menar att metoden måste 



33 
 

anpassas efter situationen. Denna kommentar går att likna med läraren som menar att 

anpassningar krävs hela tiden. Genom att läraren i denna studie har förståelse för att 

undervisningen ständigt måste anpassas, går det att tolka det som att läraren har kunskap kring 

hur läsinlärningen kan läggas upp på ett gynnsamt sätt. Denna kunskap menar Jonsson (2006), 

Tjernberg (2013) och Alatalo (2011) är av stor vikt, för att eleverna ska nå framgång i sin 

läsning, då lärarens kunskap kring att lägga upp undervisningen kan vara avgörande för 

huruvida eleven når god läsutveckling eller inte.  

En annan lärare visar genom sitt resonemang att metoden inte har avgörande effekt för 

huruvida eleven når god läsutveckling eller inte, utan det kan bero på många saker. Läraren 

uttrycker att anledningen till att eleverna i klassen har nått god läsutveckling kan berott på tur, 

arbetssätt, hemmet eller att de inte har haft några svårigheter gällande läsning. I lärarens 

argument till vad som ger god läsutveckling eller inte står metoden alltså inte i fokus, och går 

därmed i linje med den tidigare forskning som presenterats, som menar på att läraren inte kan 

förlita sig på en metod och enbart utgå ifrån den. 

När det kommer till god läsutveckling har forskningen (Westlund, 2016) kommit fram till 

några huvudsakliga aspekter som eleverna behöver behärska. En av dessa aspekter är att 

förstå sambandet mellan språkljud och bokstav.  I intervjuerna framkom det att samtliga lärare 

valt att tidigt arbeta med uppgifter som tränar på den fonologiska medvetenhet och 

bokstavskännedomen, där de ska förstå just sambandet mellan dem. Det här arbetssättet är 

inte ovanligt utan Nyström (2002) menar att det är vanligt att störst fokus i början läggs på att 

eleven ska förstå sambandet mellan bokstäver och dess språkljud för att kunna avkoda på ett 

bra sätt. Eftersom störst fokus läggs på avkodningen menar Nyström (2002) att lärare har 

svårare att skapa en undervisningsmiljö som utvecklar läsningen efter eleven har knäckt 

koden. Det som dock visar sig i denna studie är att två av lärarna arbetar med uppgifter som 

främjar läsförståelsen och läsutvecklingen. Tjernberg (2013) menar nämligen att textsamtal 

gynnar förståelsen för texter, något som de två lärarna gör. Detta visar alltså på att lärarna har 

god kompetens som gynnar elevernas läsutveckling. 

Det går även att konstatera att lärarna arbetar på det sätt som Nyström (2002) menar är 

fördelaktigt, nämligen att väva samman de syntaktiska och de analytiska metoderna. Samtliga 

lärare har gjort detta till viss del då de arbetar med sambandet mellan språkljud och dess 

bokstav, vilket hör hemma i det syntaktiska, samt att de arbetar med ordbilder som är en del 

av helordsmetoden, det vill säga en del av det analytiska. Resultatet i denna studie visar 

därmed på i likhet med Tjernbergs (2013) resultat att lärare har en medvetenhet i att använda 
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sig att både det analytiska och syntaktiska, något som lärarna i Nyströms (2002) studie inte 

gjorde i så stor uträckning, då de mestadels utgick ifrån en enskild metod. Det kan finnas 

många olika anledningar till att Tjernbergs (2013) studie och den här studien skiljer sig från 

Nyströms (2002) studie. En viktig aspekt är att samtliga studier fokuserar på enskilda lärares 

resonemang och därför kan de skilja sig från varandra. Det kan ha skett en förändring över tid, 

där Myrbergs (2003) konsensusprojekt och den forskning som kom i och med denna kan ha 

skapat ytterligare förståelse hos lärare kring en kombination av metoder. Men detta nämns 

enbart som en möjlig bidragande faktor.   

En av lärarna påpekar även att det har skett en förändring gällande barn som kan bokstäver 

redan innan de börjar skolan. Läraren menar att detta övande tidigare skedde i skolan men 

numera lär sig barnen detta på andra platser så som förskola eller hem. Det går att dra 

kopplingen mellan detta och Bornholmsmodellen som riktar sig främst mot förskolan och 

förskoleklassen. Genom språklekar bidrar metoden till att barn redan i tidig ålder ska lära sig 

det mest grundläggande för att nå god läsutveckling. Det går att anta att många barn redan i 

tidig ålder kommer i kontakt med metoder så som Bornholmsmodellen, och får genom 

språklekar lära sig kopplingen mellan bokstäver och dess språkljud. På grund av denna 

förändring kan även lärarnas upplägg av undervisning förändras, då undervisningen behöver 

anpassas mer än tidigare till de olika nivåerna eleverna befinner sig på.  

Lite oväntat tar lärarna inte upp högläsning i någon större utsträckning i intervjuerna. Detta 

trots att Ivarsson (2008) menar att högläsning är en framgångsfaktor för god läsutveckling och 

syftar då på situationen där läraren läser högt för eleverna. Det går att ställa sig frågan om det 

här beror på att det är svårt att koppla högläsning med elevers läsinlärning eftersom 

högläsning bygger på att läraren ser texten och läser den, och inte eleverna. Det som däremot 

framkom under intervjuerna var att en av lärarna fokuserar lite extra på att eleverna ska läsa 

högt för varandra. Det här arbetssättet skulle kunna ses som högläsning eftersom resterande 

elever får lyssna medan någon annan läser, och kan därmed vara en framgångsfaktor. Den 

lärare som lagt upp undervisningen på detta sätt menar även att det krävs trygghet och ett gott 

klimat för att möjliggöra denna typ av läsning. Även Tjernberg (2013) menar att tryggheten är 

viktig för att främja dessa samtal, Tjernberg (2013) påpekar även att olikheter måste ses som 

naturligt och på så sätt bör detta främjas genom att vara tillåtande.  

6.3 Går det att urskilja några läsinlärningsmetoder?  
Det som går att utläsa från samtliga intervjuer är att lärarna i linje med den tidigare forskning 

som har presenterats, valt att kombinera olika metoder, då en speciell metod inte varit 
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framgångsrik. En lärare uttrycker att den tror på en kombination av metoder och har därför 

inte valt att arbeta fullt ut med utgångspunkt i någon metod, utan har mer sett metoderna som 

tillägg till undervisningen.  

Lärarna i studien visar genom sina resonemang att de har kunskap om att det finns ett flertal 

olika läsinlärningsmetoder och är även insatta i några olika metoder. Resultatet visar även på 

att lärarna aktivt har tagit ställning till vilka metoder de lagt till och valt att kombinera i 

undervisningen. Resultatet visar även på att några av lärarna aktivt valt att inte använda sig av 

någon metod, så som wittingmetoden.  

Samtliga lärare har inslag av ljudningsmetoden i undervisningen, det vill säga den syntetiska 

metoden. Precis som tidigare nämnt, är det vanligt att lärare arbetar med övningar som ska 

hjälpa eleverna att förstå sambandet mellan bokstäver och dess språkljud, särskilt i det tidiga 

stadiet för inlärning (Nyström, 2002). Lärarna i studien har i likhet med den tidigare forskning 

som presenterats, tidigt arbetat med dessa moment, för att ge eleverna en grund. Lärarna har 

dock använt sig av olika uppgifter samt kombinerat ljudningsmetoden på olika sätt med andra 

läsinlärningsmetoder. 

Tre av lärarna nämner exempelvis ASL i intervjuerna, dock är det enbart två som har inslag 

av metoden i sin undervisning. En av anledningarna till att den ena läraren valt bort metoden 

kan tolkas som okunskap, då läraren anser sig vara för lite insatt i metoden. De två lärarna 

som använder sig av metoden har enbart plockat ut delar av metoden och applicerat dessa till 

undervisningen. De menar att det hade känts som ett för stort steg att fullt ut börja arbeta med 

en helt ny metod, samt att de inte heller vill köra metoden fullt ut, utan se den som ett tillägg 

till övrig undervisning.  

Till skillnad från de andra presenterade metoderna utgår ASL ifrån det skrivna (Trageton, 

2014). Lärarna anser sig vara vana vid den traditionella läsundervisningen där läsningen står i 

fokus. När de nu mer och mer övergår till ASL har de ändå valt att hålla kvar vid det Nyström 

(2002) menar är den vanligaste arbetsgången, nämligen bokstavsgenomgångar, där eleverna 

får lära sig forma och ljuda bokstäver. Lärarna menar att de inte vill vänta med detta ända till 

årskurs två som Trageton (2014) anser att man bör göra inom ASL. Det går att anta att det 

finns både en osäkerhet kring att lämna det traditionella helt och en medvetenhet kring att 

kombination är fördelaktigt för eleverna.  

När det kommer till kiwimetoden nämner två av lärarna att de har kommit i kontakt med 

metoden. Den ena läraren har dock inte använt metoden som läsinlärning utan enbart till 
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lästräning, där samtalen kring texten stått i fokus. Ivarsson (2008) menar att interaktionen 

mellan texten och samtalet är av stor vikt för att främja elevers läsutveckling, som därmed 

även blir en framgångsfaktor för god läsutveckling. Den andra läraren arbetar på liknande sätt 

där samtalen står i fokus.  En intressant aspekt är att läraren uttryckligen säger att den inte vill 

använda sig av metoden, då det upplevdes för rörigt med alla smågrupper, där läraren måste 

hinna hålla kolla på den enes läsning, sen över till nästa grupp. Trots detta visar det sig i 

intervjun att lärarens arbetssätt påminner om kiwimetodens upplägg. Det går att tolka lärarens 

arbetssätt som en del av kiwimetoden, där läraren i smågrupper samtalar om texterna, och tar 

tid med varje enskild grupp medan resterande klass arbetar med annat. Läraren menar att även 

att det är viktigt att samtalen börjar i smågrupper för att skapa trygghet, något som Körling 

(2006) påpekar är en viktig aspekt i kiwimetoden. Det går alltså att dra slutsatsen av båda 

lärarna arbetar på ett sätt som gynnar elevers läsning eftersom de valt att lägga till en 

framgångsfaktor i sin undervisning, nämligen samtalen.  

Lärarna har aktivt valt att inte använda sig av kiwimetodens böcker, och visar återigen på ett 

medvetet val att kombinera metoder, samt att kiwimetoden enbart är ett tillägg till resterande 

arbetssätt. En lärare menar att det finns en vits med att utgå ifrån en gemensamtext och har 

tagit ställning till att kiwimetodens småböcker anses allt för röriga. Körling (2006) menar 

dock att fördelen med kiwimetodens böcker är att de går att individualisera och anpassas, 

något som lärarna i denna studie inte har tagit fasta på. Det går att tolka det som att de enbart 

har plockat de bitar de anser gynnar deras elever och sedan anpassat och individualiserat 

genom att använda sig av andra metoder.  

De andra metoderna som nämns under intervjuerna så som LTG, helordsmetoden osv. kan ses 

utifrån perspektivet att de är används som ett tillägg, där de valda arbetssätten kompletterar 

undervisningens utgångspunkt. Samtliga lärare använder sig av de klassiska 

bokstavsgenomgångarna och ljudningsstrategin som en grund, sedan tillkommer andra 

läsinlärningsmetoder. 

6.4 Sammanfattande slutsats 
De slutsatser som kan dras utifrån studien och dess syfte och frågeställningar är att lärare 

anser att kombination är positivt för elevers lärande och därför arbetar samtliga lärare i 

studien med olika läsinlärningsmetoder. Eftersom enskilda metoder inte står i fokus för 

läraren i dennes vardag är det inte heller säkert att läraren känner till namnen på dem, eller ens 

kan koppla sitt arbetssätt till en viss metod. En av lärarnas arbetssätt påminner exempelvis om 

kiwimetoden, men läraren gör inte denna koppling själv, trots att lärare känner till metoden. 
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Det går även att dra slutsatsen att lärarna utformar sin undervisning på ett sätt som avser 

gynna alla elever. Där eleverna ska känna mening i de uppgifter de gör, och på så sätt bli 

motiverade att fortsätta träna så att de når god läsutveckling. Lärarna visar medvetenhet kring 

de svårigheter som finns, bland annat menar en av lärarna att det stora spann som finns bland 

eleverna och vart de befinner sig är en utmaning, då uppgifterna ska upplevas meningsfulla 

och roliga för alla. Den slutsats som slutligen kan dras utifrån den tidigare forskning som 

presenteras är att samtliga lärare i studien har kunskap och kompetens kring hur 

undervisningen kring den tidiga läsundervisningen kan läggas upp, och kan på så sätt främja 

att eleverna når god läsutveckling, även de elever som anses vara i svårigheter. Citatet: 

antingen har ja haft tur att dom bara har kunnat eller att dom tränat så mycket hemma […] 

eller så har de funkat bra de jag har gjort, kan tolkas utifrån lärarens kompetens, där läraren 

har varit en bidragande faktor till att läsinlärningen har fungerat för eleverna. Det har även 

gått att urskilja ett antal olika läsinlärningsmetoder i lärarnas arbetssätt, där ASL och 

ljudningsmetoden var de mest frekvent använda metoderna, sedan förkom även inslag av 

andra metoder så som LTG, helordsmetoden och andra metoder.  

6.5 Slutsatser i ett större perspektiv 
En vanlig uppfattning som inledningsvis presenterades är att nyexaminerade eller 

lärarstudenter tror att de behöver en renodlad läsinlärningsmetod som de utgår ifrån. Kritik 

riktas därmed mot lärarutbildningarna som inte lär ut specifika metoder, utan utgår ifrån 

exempelvis det som Berg (2011) skriver om, att metoden inte är den viktigaste faktorn för god 

läsinlärning eller god läsutveckling. Som lärarstudent eller nyexaminerad kan det vara svårt 

att reflektera över vad som fungerar och vad som inte fungerar och därmed vill man ha en 

metod att utgå ifrån. Bergs (2011) synvinkel kan därmed verka abstrakt och svår att ta till sig. 

Därmed går det att ställa sig frågan om en kombination vore det bästa, där lärarstudenterna får 

lära sig i utbildningen varför en kombination av metoder är det bästa. Genom att kombinera 

Bergs (2011) tankar gällande att metoden inte är den viktigaste aspekten med att få prova på 

de olika metoderna kan det ge lärarstudenter en förståelse för hur man kan göra, samt en 

kunskap om vilka metoder som finns. Det skulle ge nyexaminerade lärare en möjlighet att 

kombinera metoderna när man väl kommer ut i verksamheten. Utan denna kunskap och 

förståelse finns det en risk att nyexaminerade väljer en metod och låser sig fast vid den på 

grund av okunskap. Genom en kombination av metoder i utbildningen går det att anta att en 

viss del av osäkerhet samt oförståelsen för varför det inte går att ta en metod rakt av och köra 

på den, kan minskas.  
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7. Metodkritik och studiens räckvidd 
Det resultat som framkommit i studien kan enbart appliceras på den grupp lärare som 

intervjuades i studien. Resultatet kan inte generaliseras på någon annan grupp lärare på grund 

av den kvalitativa metod som valts. Metoden syftar till att gå djupare in på ämnet och bidrar 

på så sätt inte till att generalisera resultatet (Bryman, 2011). Hade tiden räckt till hade det 

varit intressant att kombinera metoderna kvalitativa intervjuer och observationer för att 

undersöka ifall lärarna arbetar med läsinlärning på fler sätt som läraren eventuellt är 

omedveten om, där högläsning skulle kunna vara en aspekt, som inte framkom under någon 

av intervjuerna.  

En aspekt som även kan påverka resultatet när det kommer till de kvalitativa intervjuerna är 

intervjuaren själv. Det går att ställa sig kritisk till huruvida intervjuarens kunskap kring att 

föra ett sådant samtal påverkar svaren eller inte. Det går även att ställa sig kritisk till vilken 

typ av frågor som utformas inför ett sådant samtal. Den fråga som kan ställas till denna studie 

är huruvida svaren hade blivit mer uttömmande eller inte ifall samtliga lärare hade behövt 

motivera varför de använt sig av ett visst arbetssätt. Denna typ av fråga förekom aldrig i 

intervjuguiden och kan på så sätt ha bidragit till att viktiga motiveringar bortkommit, då fokus 

snarare legat på hur lärarna arbetar och inte varför.  

När det kommer till den analysmetod som valts går det även att reflektera kring de 

kategoriseringar som vuxit fram. Empirin värderas och tolkas när det analyseras och utifrån 

de tolkningar som görs uppkommer kategorier och grupperingar. Det här är aspekter Larsson 

(1986, s. 7–8) menar kan framstå som problematiska med tanke på att det alltid går att göra 

nya och olika tolkningar. Ifall empirin tolkas på ett annat sätt kommer även resultatet att bli 

felaktigt. Dock menar Bryman (2011) att följdfrågor kan bidra till att precisera tolkningar, 

men då ligger den kritiska punkten på intervjuaren, och förutsätter att intervjuaren kan ställa 

bra följdfrågor för att minimera feltolkningar. En annan kritisk aspekt kopplat till 

analysprocessen gäller gränsdragningen, det vill säga när empirin ska placeras i kategorier så 

är det den person som analyserar materialet som även bestämmer vilka gränser som gäller 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Det innebär att resultatet hade kunnat se annorlunda ut ifall 

kategorierna hade sett annorlunda ut, eller om de hade haft öppnare eller snävare gränser. 

Däremot kommer citaten i sin helhet inte att förändras.  

När det kommer till de kvalitativa intervjuerna som genomförts har två enskilda intervjuer 

gjorts samt en gruppintervju. Fördelen med gruppintervjun var att svaren blev mättade, då 

båda lärarna kom med infallsvinklar och fyllde på med information samt påminde varandra 
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om hur de arbetade med läsinlärning. Nackdelarna med denna typ av intervju är att variationer 

i undervisningen kan tappas bort, ifall det finns moment som den ena inte gör medan den 

andre gör.  Resultatet hade därmed eventuellt kunnat se annorlunda ut ifall samtliga intervjuer 

utfördes enskilt med respektive lärare. Det går dock att anta att denna aspekt spelar liten roll 

då lärarna planerar undervisningen tillsammans och utgår på så sätt ifrån samma upplägg och 

material.  

8. Förslag till fortsatt forskning  
En infallsvinkel som denna studie inte har kommit i kontakt med vare sig i den tidigare 

forskning som presenterats men inte heller i det resultat studien framställer, är huruvida det 

finns någon skillnad på nyexaminerade lärares arbetssätt jämfört med erfarna lärares 

arbetssätt. Finns det någon koppling mellan att använda sig av en viss metod när man är 

nyexaminerad för att sedan övergå till att kombinera, eller arbetar även nyexaminerade på 

detta sätt? Vidare forskning kring det här temat skulle kunna kopplas till vad nyexaminerade 

får med sig från utbildningen jämfört med vad som används ute på skolorna. Aspekter som 

huruvida verksamma lärare får kunskap om nya metoder eller inte skulle även vara intressant. 

Lärarna i Tjernbergs (2013) studie samt en av lärarna i denna studie menar att under vissa 

perioder är vissa metoder mer i ropet än under andra perioder. En aspekt som vore intressant 

att forska vidare på är hur verksamma lärare får kunskap kring en viss metod, samt hur 

skolorna ställer sig till metoden. Väljer skolorna att fortbilda lärarna inom de metoder som 

framkommer? Finns det någon skillnad i vilka metoder skolorna väljer att fortbilda sig inom? 

Ska metoderna vara vetenskapligt förankrade eller inte? Vem bestämmer vilka metoder 

lärarna får fortbilda sig inom? Väljer lärarna själva? Får lärarna ta reda på sådan information 

själva?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
1. Hur arbetar du med tidig läsinlärning och läsutveckling/hur lär du dina elever att 

läsa?  

Möjliga följdfrågor: 

Uppföljningsfråga: Hur menar du då?  

Sonderingsfråga: Kan du berätta mer?  

Tolkande fråga: Du menar alltså…  

Eller så kan du använda dig av tystanden för att intervjupersonen ska fortsätta att svara.  

 

2. Vilka är fördelarna med detta arbetssätt? Vad fungerar bra?  

(se förgående följdfrågor)  

 

3. Vilka nackdelar ser du med detta arbetssätt? Finns det några utmaningar? 

(Se förgående följdfrågor)  

 

4. Utgår du ifrån någon läsinlärningsmetod? 

(Se förgående följdfrågor)  

 

 

5. Har du använt dig av andra metoder vid läsinlärning? Vilka?  

(Se förgående följdfrågor)  

 

 

6. Varför har du valt att byta metod?  

(Se förgående följdfrågor)  
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Bilaga 2 

Intervjubrev  
Hej! 

Mitt namn är Sophie Börjesson och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid Örebro 

universitet. Jag skriver just nu mitt sista självständiga arbete (c-uppsats) i svenska. Min uppsats 

handlar om att undersöka vilka läsinlärningsmetoder verksamma lärare använder sig av i sin 

undervisning. Fokus ligger således på lärares resonemang kring val av arbetssätt samt syn på hur barn 

lär sig läsa. Den urvalsgrupp jag har valt inför denna studie är grundskolelärare inom skolans lägre 

åldrar, 1-3.  

Metoden som används för att samla in ovanstående sker genom intervjuer som kommer att 

ljudinspelas (kommer endast att höras av mig som intervjuar). Den intervjuguide som ska användas 

vid intervjuerna innehåller följande frågor; 

1. Hur arbetar du med läsinlärning och läsutveckling/(hur lär du dina elever att läsa)?   

2. Vilka är fördelarna med detta arbetssätt?  

3. Vilka nackdelar ser du med detta arbetssätt?  

4. Utgår du ifrån någon läsinlärningsmetod?  

5. Har du använt dig av andra metoder vid läsinlärning? Vilka?  

6. Varför har du valt att byta metod?  

 

För att få svar på ovanstående frågor vill jag komma i kontakt med och intervjua verksamma lärare 

inom 1-3. Detta brev skickas till dig av anledningen att jag tror du befinner dig inom riktlinjerna för 

urvalet. Om du kan tänka dig att medverka önskas ett förslag på dag och tid då jag kan komma till din 

skola och intervjua dig. Intervjun tar cirka 15 minuter och kräver endast en relativt lugn och avskild 

plats till exempel ditt klassrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väl mött, Sophie Börjesson 

Jag kommer följa samtliga etiska riktlinjer som vetenskapsrådet arbetat fram.  

I enlighet med informationskravet informeras du om uppsatsens syfte och hur den kommer 

användas. Varje deltagare har även rätt att själv bestämma över sin medverkan i och med 

samtyckeskravet.  

Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i denna studie, då samtlig 

information är anonym. Gällande konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter 

bör förvaras så att obehöriga inte får del av detta, så kommer de inspelningar som görs 

enbart användas till transkribering, sedan raderas inspelningsmaterialet.  

 

Med Nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet. 
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Bilaga 3 

Rektorsbrev 
Hej 

Mitt namn är Sophie Börjesson och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid Örebro 

universitet. Jag skriver just nu mitt sista självständiga arbete (c-uppsats) i svenska. Min uppsats 

handlar om att undersöka vilka läsinlärningsmetoder verksamma lärare använder sig av i sin 

undervisning. Fokus ligger således på lärares resonemang kring val av arbetssätt samt syn på hur barn 

lär sig läsa. Den urvalsgrupp jag har valt inför denna studie är grundskolelärare inom skolans lägre 

åldrar, 1-3.  

Metoden som används för att samla in ovanstående sker genom intervjuer som kommer att 

ljudinspelas (kommer endast att höras av mig som intervjuar).  

Detta brev skickas till dig som rektor då vi vill informera dig om att ett brev skickats ut till lärare på 

din skola. Lärarna svarar direkt till mig om de vill medverka i studien, du behöver alltså inte 

sammankalla något. Detta brev syftar enbart till att du blir informerad om att lärare blivit tillfrågade på 

din skola samt vad studien handlar om.  

 

Väl mött, Sophie Börjesson 

 

 

 


