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Abstrakt  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder forskningen 

anser är mest effektiva i läsundervisningen. Denna undersöknings insamling bygger på data 

från vetenskapliga artiklar som har sammanställts i resultatet, för att få fördjupad förståelse 

gällande läsundervisningen och olika läsinlärningsmetoder.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att det finns flera strategier och metoder, både 

analytiska och syntetiska som används av lärare i läsundervisningen. De som framkommer i 

resultatet är Helordsmetoden, Ljudningsmetoden och varianter av dessa såsom 

Wittingmetoden, LTG och ALS (att skriva sig till läsning). Resultatet visar också att valet av 

metoder påverkas av olika faktorer gällande elevernas framgång i läsning. Det framgår även 

att en specifik metod inte är mest effektiv utan det handlar snarare om ett varierat arbetssätt 

och en kombination av läsinlärningsmetoder för effektiv läsundervisning. Forskningen är 

överens om att den syntetiska metoden, ljudningsmetoder, är viktigast i början av barnens 

läsning eftersom analytiska metoder såsom Helordsmetoden inte innehåller ljudningsmoment. 

Slutsatsen är att det finns många metoder och strategier för att läsinlärningen ska ge en god 

effekt, för att alla elever ska lära sig läsa och utveckla sin läsförmåga.  
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Nyckelord: läsinlärning, Reading instruction, läsinlärningsmetoder, analytisk metod, 
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1. Inledning 

 

Det finns ett stort intresse för läsning och undervisning och intresset bara växer. De senaste 

åren har mycket forskning och litteratur kommit på området och det har nästan blivit som en 

global tävling att komma fram med nya resultat och metoder. Att kunna läsa ger individen 

möjlighet att utveckla sin kunskap och potential och med glädje gå vidare i sitt fortsatta 

lärande. Läsförmågan bidrar också till att individen kan delta fullt ut i samhället och i den 

omgivande världen (Haglund 2016, s.10-11). 

 

Många forskare och även lärare är eniga om att barn redan i förskolan ska förberedas för sin 

första läsinlärning för att de ska få en trygg grund att stå på inför skolstarten. Skolan har 

därmed ett viktigt uppdrag att bygga vidare på barnens kunskaper och erfarenheter och 

tillgodose varje enskild elev med metoder för att lära sig läsa på ett effektivt sätt. Vilken 

läsinlärningsmetod som är bäst lämpad är upp till läraren att välja med hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns många metoder att välja mellan och lika många 

modeller att utgå från i sin undervisning.  

 

Förutsättningarna hos eleverna är också mycket varierande, då många elever kan ha 

svårigheter vid läsinlärningen och behöver extra stöd och intensivare undervisning. 

Läsundervisningen ska  “stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 

2011, s.252), vilket är en väsentlig del av undervisningen då speciellt elever som har 

svårigheter lätt tappar självförtroendet och motivationen. Undervisningen ska också skapa 

förutsättningar för eleverna att uppnå kunskapskraven för varje årskurs. Eftersom vi ska 

undervisa i förskoleklass till årskurs 3 är det viktigt att lyfta fram vad eleverna ska kunna när 

de går ut årskurs 3. Där ska eleven bland annat kunna “läsa bekanta och elevnära texter med 

flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 2011, 

s.258).  

 

Under vår utbildning har vi lärt oss flera teorier och metoder som avser elevernas generella 

kunskapsutveckling och har skapat oss en fast grund att stå på inför vår tid som verksamma 

lärare. Däremot upplever vi att vi inte har tillägnat oss en fördjupad förståelse för just 

läsinlärning och vilka metoder som används mest ute i skolorna. Läsinlärningen hos barn är 

enligt oss den allra viktigaste byggstenen i deras fortsatta skolgång då den lägger grunden för 

hur eleverna senare i sin skolgång tillgodogör sig utbildningen. Detta arbete fokuserar därför 

på vilka metoder som finns att tillgå i dagsläget och vilka metoder som enligt forskning är 

mest framgångsrika i läsundervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att med hjälp av forskning få fördjupad förståelse för 

läsundervisningen och de olika läsinlärningsmetoder som används i läsundervisningen. Syftet 

är också att försöka ta reda på vilka av dessa som visat sig vara mest effektiva i arbetet med 

elevernas läsinlärning. Den frågeställning vi ska söka besvara är: 

 

Vilka läsinlärningsmetoder ser forskningen som mest effektiva i läsundervisningen? 

1.2 Disposition 

 

I följande systematiska litteraturstudie kommer vi i bakgrunden gå igenom vad läsning är och 

vad det innebär att kunna läsa samt vad som kännetecknar elever med lässvårigheter. Därefter 

lyfter vi fram de metoder som har varit och är aktuella metoder för användning ute i skolorna 

idag. 

  

Efter bakgrunden till arbetet kommer metoddelen, som syftar till att beskriva hur vi har gått 

tillväga i vår litteraturstudie. Detta för att vi själva och läsaren ska kunna värdera resultatets 

giltighet utifrån den litteratur och forskning som har valts ut för litteraturstudien.  

Resultatet i sin tur kommer lyfta fram den forskning på området som är väsentlig och 

besvarar vår frågeställning. Därefter följer en diskussion kring metoden för arbetet och 

resultatet.   
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2. Bakgrund  

2.1 Vad är läsning?  
 

Nationalencyklopedin definierar läsning på̊ följande sätt:  

 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att kunna 

utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man 

kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga 

meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (2018- 04-23 

s.1)   

 

Enligt Taube (2007) definieras läsning på flera olika sätt, men likt Nationalencyklopedin 

definierar hon begreppet läsning såsom, the simple view of reading som innebär att läsning = 

avkodning x förståelse av språk. Både avkodning och förståelse är viktiga i definitionen. Utan 

avkodning ingen läsning och utan förståelse ingen läsning. Det är viktigt för läsaren att ha en 

god språkförståelse och tidigt utveckla en god avkodningsförmåga. Läsförståelsen anser hon 

blir betydelsefull i senare skede då läsaren behärskar ordavkodningen. Taube (2007, s. 12-13) 

hänvisar vidare till en undersökning från 1992 där det framkommer ytterligare en 

betydelsefull faktor i the simple view of reading, nämligen motivation. Om inte läsaren är 

motiverad till att läsa kommer inte heller läsningen bli betydelsefull och det uppstår ingen 

förståelse av det lästa.  

 

Läsförmågan är en process som består av flera olika delar vilket innebär att läsupplevelsen 

skiljer sig från person till person (Høien & Lundberg 1990; Stadler 1998, s. 21). Läsningen 

består nämligen av ett komplext system av samspelande förmågor och erfarenheter som den 

läsande har lärt in. Enligt Fridolfsson (2008) är det många faktorer som avgör hur individen 

lär sig läsa och förstå en läst text. Exempelvis kan en individ inte lära sig läsa på ett språk 

som denne inte behärskar. Det innebär att individen måste ha en språkförståelse först för att 

kunna använda språket för läsning. Vidare menar Fridolfsson (2008) att språkförståelsen 

används inom många fler områden än vad förmågan att avkoda gör. Med det menar hon att  

avkodningen är unik för just läsandet och bara en nyckel till att tillägna sig en god 

läsförmåga. Genom att språkförståelsen och avkodningen samspelar med varandra når 

individen en god läsförmåga. Om läsaren saknar någon av dessa delar uppstår problem i 

läsprocessen och läsaren får svårt att tillägna sig en läsfärdighet (Elbro 2004, s. 26-27).  

  

Ejeman och Molloy (1997) skriver att läsförståelse är målet för all läsning och menar att 

innehållet i det eleven läser är den allra viktigaste komponenten för att bli en god läsare. 

Däremot lyfter de fram läsningens tekniska del, avkodningen, som utgångspunkt för att detta 

ska ske och uppmuntrar föräldrar och lärare att uppmärksamma de tecken som barn visar när 

de är redo för läsinlärningen och har påbörjat sin läsutveckling. Avkodningen innebär således 

att läsaren kan känna igen ett ord, uttala ordet och förstå dess mening. När en läsare utsätts 

för ett specifikt ord om och om igen stärks minnesbilden av ordet vilket leder till att läsaren 
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tillslut snabbt känner igen ordet. Då har ordavkodningen automatiserats och läsaren kan 

istället inleda förståelseprocessen (Ejeman och Molloy 1997, s. 48-49).   

2.2 Språklig medvetenhet 

 

Det finns väldigt mycket forskning kring läsutveckling. Det som förespråkas är att om 

eleverna ska utveckla sin läsförmåga och bli goda läsare behövs både en språklig 

medvetenhet och en god läsförståelse (Frost 2009; Taube 2007; Elbro 2004). Både Taube 

(2007) och Frost (2008) betonar vikten av att eleven förstår språkljuden, det vill säga att 

eleven kan känna igen bokstäver och koppla ihop dessa med tillhörande ljud (Frost 2009, s. 

98-99; Taube 2007, s. 21). 

 

Språklig medvetenhet innebär att få förståelse för de tre delarna som språket består av, det 

vill säga innehållet, funktionen och formen. Barn tillägnar sig en språklig medvetenhet 

genom att fokusera på hur språket är uppbyggt gällande form och struktur hellre än vad orden 

betyder och har för budskap (Fridolfsson 2008). Den språkliga medvetenheten tillägnar sig 

barnen mycket av redan i förskolan genom språklekar, rim och ramsor.  

 

En välkänd metod som utarbetades redan 1994 är Bornholmsmodellen (Lundberg 2007) som 

syftar till att stimulera barnens språkliga och fonologiska medvetenhet för att förbereda dem 

för att lära sig att läsa. Lundberg (2007) skriver att de allra viktigaste faktorerna i en god 

läsutveckling grundar sig på 1) språklig medvetenhet, med särskilt fokus på fonemisk 

medvetenhet, 2) bokstavskunskap, 3) ett rikt ordförråd, och 4) motivation. Vidare förespråkar 

modellen vikten av att eleverna lär sig att ord har både en betydelse och en ljudmässig form, 

att de förstår att man kan byta ut ljud inom ett ord och forma ett helt nytt ord, att de lär sig 

hur ett ord delas upp i fonem och har en tillhörande bokstav samt att de lär sig vad 

bokstäverna heter och kan uttala tillhörande ljud. I programmet ingår språklekar som har 

delats in i fem olika kategorier: 1) Lyssna på ljud som hjälper barnen att fokusera på 

uppgiften som ges, 2) ord och meningar, där barnen lär sig att dela upp meningar i ord, 3) 

första och sista ljudet i ordet, där lekarna är tänkta att öppna vägar till olika fonem, 4) 

fonemens värld - analys och syntes. Eleverna får lära sig den fonematiska uppbyggnaden i ett 

ord och får övning i att sammanljuda fonem, samt 5) bokstävernas värld - på väg mot riktig 

läsning. Eleverna får här lära sig att varje ljud har en bokstav. Lekarna ökar också stegvis i 

svårighetsgrad för att eleverna inte ska stanna upp i sin utveckling (Lundberg 2007, s. 6-10, 

17-18 och 21-22).   

 

Fridolfsson (2008) anser att språklig medvetenhet är ett diffust begrepp då det innehåller 

många olika grader eller nivåer av medvetenhet. Genom att analysera ett barns språkliga 

förmåga blir det möjligt att dela in språket i olika delar. De delar som anses ha störst 

betydelse för själva läsutvecklingen är den fonologiska, den semantiska, den grammatiska 

och den pragmatiska nivån.   
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Fonologi står för läran om språkljuden och ett fonem är den minsta betydelseskiljande 

byggstenen. På den fonologiska nivån förekommer språkljuden och barnets förmåga att 

uppfatta bokstavsljuden som är kopplade till vokaler och konsonanter (Fridolfsson 2009, s. 

23). Detta innebär att varje ord har en fonologisk identitet som består av en inre ljudbild med 

akustisk och artikulatorisk struktur (Ejeman & Molloy 1997, s. 50).   

 

Den semantiska nivån anger ords och frasers betydelse i olika sammanhang samt hur 

sambandet mellan olika ord ser ut. Detta innebär att ordförrådet berikas ännu mer efter 

bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet (Fridolfsson 2009, s. 25-26; Ejeman & 

Molloy 1997, s. 50).  

 

Den grammatiska nivån är regler som finns i språket som kan delas upp i den syntaktiska 

nivån och morfologiska nivån. Den syntaktiska nivån innebär att varje ord har grammatiska 

funktioner i olika sammanhang såsom verb, substantiv och adjektiv med mera. Den 

morfologiska nivån innefattar rotmorfem och böjningsmorfem. Många av de grammatiska 

reglerna tillägnar sig barnet innan skolstart men blir viktigare ju äldre barnet blir eftersom 

texter som barnen läser i högre årskurser är mer språkligt avancerade (Fridolfsson 2009, s. 

26-27).  

 

Den pragmatiska nivån handlar om regler för hur språket används och anpassas till olika 

situationer och i olika sociala sammanhang. Det innebär alltså att vara medveten om språkets 

funktion. Pragmatiken är med andra ord ett hjälpmedel i den språkliga kommunikationen 

(Fridolfsson 2009 s. 28).  

2.3 Vad kännetecknar en elev med lässvårigheter? 

 

Lundberg (2006) skriver att det är viktigt hur den första läsundervisningen utformas eftersom 

den är avgörande för barns fortsatta läsutveckling. En del barn kan få stora svårigheter att 

förstå hur uttalade ord kan delas upp i mindre bitar, det vill säga att orden består av 

konsonantljud och vokalljud. Vidare leder det också till svårigheten att förstå hur dessa bitar 

(fonem) skrivs med bokstäver. Hoien & Lundberg (2006) poängterar därför den viktiga roll 

som läraren har i barnens första läsning och att det är viktigt att som lärare ha en genomtänkt 

och systematisk plan för sin undervisning. Läraren måste också kunna anpassa sin 

läsundervisning för varje enskilt barns läsnivå och utvecklingstakt (Hoien & Lundberg 1990, 

s. 6, 15).  

 

Den vanligaste orsaken till att en del barn har lässvårigheter beror på bristande fonologisk 

medvetenhet och resulterar också i bristande avkodningsförmåga. Det är viktigt för 

läsutvecklingen att kunna “knäcka koden” tidigt genom att förstå hur ett ord delas upp i sina 

beståndsdelar (Hoien & Lundberg 1990). Enligt Tjernberg (2013) är de främsta orsakerna till 

lässvårigheter följande: 1) Eleven har svårt att förstå sambandet mellan fonem och grafem, 2) 

eleven saknar läsförståelsestrategier, och 3) eleven har ingen motivation till att läsa.   
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Många elever kämpar med läsningen då de inte förstår ordens fonologiska uppbyggnad. Detta 

leder till att eleven spenderar mycket av sin energi på avkodningen vilket innebär att 

läsförståelsen går förlorad. Elbro (2004) nämner att när eleverna upplever svårigheter i 

avkodningen ser bokstäverna bara ut som konstiga krumelurer utan mening. Det är därför 

allra viktigast att eleverna får en möjlighet att utveckla en ordavkodning som är 

automatiserad (Alatalo 2016). Den möjligheten ska läraren bidra med i sin läsundervisning 

där det är viktigt att elever som är i behov av särskilt stöd i läsningen får rätt stödinsatser. 

Tjernberg (2013) hänvisar till en studie som gjordes 2003 i syfte att ta reda på hur elever med 

lässvårigheter upplever att de blir bemötta. I en intervju med eleverna framkom det att de ofta 

möttes med en vänta och se-attityd från lärare, vilket författaren anser beror på att lärare har 

otillräckliga kunskaper om både hur barns språk utvecklas och barnens lärprocess. Detta 

innebär att läraren måste kunna urskilja vilka svårigheter eleven står inför för att rätt stöd ska 

kunna ges (Tjernberg 2013, s. 36).   

 

En annan orsak till lässvårigheter är att elever ofta brister i den ortografiska läsningen som 

innebär att eleven inte kan känna igen ord som denne tidigare har läst, det vill säga “sight 

words”. För att uppnå en god avkodningsförmåga krävs det att eleven kan känna igen enklare 

ord från tidigare genom ett enda ögonkast (Tjernberg 2013).  

2.4 Sociokulturellt perspektiv på lärandet  
 

Det sociokulturella perspektivet utformades av den ryske filosofen och pedagogen Lev 

Vygotskij som intresserade sig för människans utveckling. Det centrala i det sociokulturella 

perspektivet är kontexten där lärandet sker. Den kontexten eleven befinner sig i är avgörande 

för lärandet. I detta fall är den skolmiljö som eleven befinner sig i av betydelse. Läsnivån 

skiljer sig åt bland elever och detta kan tolkas på skilda sätt utifrån individens tidigare 

erfarenheter. De resurser som finns i språket är vårt viktigaste medierande redskap då det är 

genom språket vi kan förstå omvärlden. I skolan befinner sig lärare och elever i en social 

interaktion vilket innebär att utveckling och lärande sker i ett socialt sammanhang (Nyström 

2002, s. 31-32). Interaktionen är enligt Vygotskij ett viktigt redskap i undervisningen då 

elever befinner sig i den närmaste proximala utvecklingszonen. Denna utvecklingszon 

innebär att en människa som precis har lärt sig något ligger nära till att lära sig ytterligare 

något nytt. Kort sagt det barnet inte kan göra på egen hand idag behöver denne stöd och 

vägledning i för att klara av imorgon. Exempelvis kan den som har lärt sig de grundläggande 

ordklasserna i ett språk senare lära sig hur ett språk är uppbyggt (Säljö 2000, s. 120-121). 

Vygotskij menar på att det finns två utvecklingsstadier där det första stadiet är det ett barn 

klarar av på egen hand och det andra stadiet är att barnet är i behov av hjälp. Det är där 

emellan som den proximala utvecklingszonen ligger för barnet. Med hjälp av andra individer 

med mer kompetens inom ett område får barnet det stöd och vägledning som behövs för att 

utvecklas. Detta benämns som scaffolding på engelska och innebär att läraren till en början 

ger mycket stöd som gradvis avtar ju mer eleven behärskar färdigheten (Säljö 2000, s.122-

123).  
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Hedström (2009) hänvisar till Caroline Liberg som har forskat kring läsinlärning. Hon menar 

att undervisning i läsinlärning har haft ett stort fokus på att knäcka läskoden, vilket innebär 

att tillägna sig en fonologisk medvetenhet samt att förstå sambandet mellan bokstäver som 

symboler och deras tillhörande ljud. Libergs forskning har ett sociokulturellt perspektiv på 

barns lärande och hon menar att, om elever ska tillägna sig ett effektivt läsande måste de både 

klara av att ta till sig andras tankar och klara av att uttrycka sina egna. Hon håller inte med att 

man ska lära barn läsa genom den traditionella läsinlärningsmetoden såsom 

Ljudningsmetoden. Där ses läsinlärningen som en isolerad färdighetsträning vilket är svårt att 

förena med den forskningsgren som hon arbetar inom. Möjligheterna till att lära sig en viss 

kunskap ser olika ut i olika sammanhang. Vissa elever lär sig lättare om de får skriva för sig 

själva och andra elever lär sig bättre om de får prata tillsammans med andra (Hedström, 2009 

s. 43-45).  

2.5 Läsinlärningsmetoder 

 

Valet av metod är inte alltid lätt och självklart för en lärare. Vi kommer i följande kapitel ta 

upp några forskares syn på̊ de metoder som anses vanligast. För att barn ska lära sig läsa i 

skolan måste läraren ha förståelse för olika läsinlärningsmetoder och på vilka sätt eleverna lär 

sig och detta är flera forskare överens om (Taube 2007; Fridolfsson 2008; Høien & Lundberg 

1990).  

2.5.1 Syntetiska metoder  

 

Den syntetiska principen, även kallad bottom-up-teori, sätter delarna - bokstäver och 

språkljud - i fokus för inlärningen. Det är dessa enskilda delar som ska föras samman till ord, 

meningar och text. Grundtanken är att eleverna ska få förståelse för bokstavens samband med 

ljudet genom att exempelvis få lyssna på enskilda ljud i ord för att kunna urskilja det 

språkljud som tillhör den aktuella bokstaven. Eleven får öva sig i att uttala bokstavens ljud 

korrekt och noggrant studera hur bokstaven ser ut så att eleven senare lätt kan känna igen 

bokstaven som symbol i relation till dess ljud. Eleven ska efter att ha lärt sig ett antal 

bokstäver kunna ljuda ihop dessa till ord. Det kan då vara lämpligt att börja med kortare ord 

som är lättare att ljuda samman (Ejeman och Molloy 1997, s.70). 

  

Ljudningsmetoden 

Ljudningsmetoden är en traditionell metod som har använts i många år och följer den 

syntetiska principen. I ljudningsmetoden ligger fokuset på det enskilda ljudet hos en bokstav 

och dess form, där eleverna till en början lär sig bokstäver som de kan ljuda samman till 

enkla ord. Detta innebär också att ljud-principen även gäller bokstavskombinationer såsom tj, 

sj och stj (Elbro 2004, s. 74-75).  
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I ljudningsmetoden, även kallad Phonics, ska eleverna först fokusera på att lära sig alfabetet, 

det vill säga varje bokstav och dess tillhörande ljud. Detta för att skapa sig en god 

avkodningsförmåga och kunna komma vidare i sin läsning. Enligt Frost (2002, s. 182) 

genomförs en traditionell genomgång av varje bokstav med tillhörande ljudträning. 

Undervisningen innehåller också sånger och andra aktiviteter för varje bokstav. Tanken är att 

eleverna ska använda alla sina sinnen under övningen av bokstäverna och på så sätt minnas 

bokstavens utseende och tillhörande ljud. Till en början lär sig eleverna ett fåtal bokstäver 

som de sedan kan ljuda ihop till enklare ord. De texter som eleverna tilldelas för att läsa blir 

därför ganska innehållsfattiga med få ord och bokstäver de hunnit lära sig (Elbro 2004).   

 

Ljudmetoden anses ha en positiv effekt på elevernas läsutveckling då många elever snabbt lär 

sig bokstäverna och övergår till att bli självständiga läsare. Vidare har metoden visat sig vara 

effektiv för elever med sämre språkliga förutsättningar och även för elever med lässvårigheter 

(Elbro 2004, s. 111-112).  

 

Grundprincipen i ljudningsmetoden var att hitta ett system som tydligt visar sambandet 

mellan det talade språkets ljud (fonem) och dess skrivna tecken (grafem). Sammanläsningen 

av bokstäver följer bestämda lagar. Det innebär att ljudet som en bokstav representerar inte 

har någon betydelse när den står ensam. Läsaren skapar mening åt ett fonem när den förs 

samman med andra fonem och bildar kombinationer. En nackdel med metoden är att 

bokstävernas form inte ger någon hjälp att komma ihåg vilka ljud de representerar på samma 

sätt som logografiska tecken genom sin form kan antyda sin betydelse. Detta kan försvåra 

läsinlärningen som här blir starkt beroende av minnesfunktioner (Stadler, 1998 s. 46). 

  

Wittingmetoden 

Larsson, Naucler och Rudberg (1992) skriver att wittingmetoden är en syntetisk 

läsinlärningsmetod, som utgår ifrån arbetet med enskilda språkljud till sammanljudning av 

stavelser samt sökande efter ord och orddelar. 

 

Maja Witting (1985) är grundaren till wittingmetoden. Denna metod innebär att 

bokstavsinlärningen sker efter en bestämd ordning  där man först lär in alla vokaler och sedan 

konsonanterna. Sammanljudningen av vokaler och konsonanter startar först när barnen 

behärskar alla vokaler. Läsinlärningen inleds med de långa vokalerna i ordningen 

a,i,o,e,ö,å,y,ä,u- och konsonanterna l,s,m,p,f,k,v,t,r,b,n,g,j,d,h och fortsätter sedan med 

språkstrukturer, bildade av dessa vokaler och konsonanter. Ordningen med att vokalerna 

kommer först har att göra med flera överväganden. Witting (1985) benämner främst ett vilket 

är att vokalerna har egenskapen av bärande element i språket. Dessa vokaler måste eleverna 

lära in på ett fundamentalt sätt. Detta kan ske under förutsättning att eleverna får tillfälle att 

befästa förhållandet mellan vokalljud och tecken genom att arbeta med många exempel, 

under lång tid utan att något nytt inleds. Eleverna ska kunna ta ett steg i taget och även kunna 

ligga kvar på en och samma övningsnivå så länge det behövs tills de är säkra (Witting 1985). 

När eleverna har klarat av sammanljudningen av vokaler och konsonanter börjar man med 

förståelseträningen som kallas det fria associerandet. I associerandet uppmanas eleverna att 
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lyssna på en kombination i taget och känna efter om det finns något som de känner igen som 

ett ord. Sammanljudningen bevaras, det vill säga ordets sammanhållning. Senare lär sig 

eleverna att dela upp ordet i flera beståndsdelar. Grundtanken med Wittingmetoden är att 

elever ska få en större roll i klassrummet och därför används inte traditionella läseböcker. 

Eleverna får istället fritt associera under läsinlärningen och är inte styrda av ett givet innehåll 

i läseböckerna (Witting, 1985 s. 53-59).  

 

Läsning består av två delar där den ena är symbolfunktion och den andra är förståelse. 

Symbolfunktionen handlar om att förstå kopplingen mellan språkljud och symbol. Hos en 

duktig läsare är denna koppling automatisk och överinlärd. För att kunna lära sig att läsa är 

det viktigt att eleven först får lära sig alla språkljud som finns i det talade språket 

(Fridolfsson, 2008, s. 96). När elever har lärt sig alla vokaler och konsonanter kan man börja 

med sammanljudningen som är nästa fas i symbolfunktionens arbete. Däremot i 

förståelsearbetet får eleverna utifrån sina egna förutsättningar associera till ord eller delar av 

ord. Förståelsearbetet är alltså innehållsskapande och förutsätter en allmänspråklig kompetens 

(Larsson, Naucler och Rudberg 1992, s 44-45 & 47).  

2.5.2 Analytiska metoder 

  

Den analytiska metoden, även kallad top-down-teori, är istället en metod där man går från 

helheten till delarna. Här fokuserar man mer på innehållet i ord, meningar och texter för att 

sedan genom en analys komma fram till delarna - ljud och bokstäver. Eftersom eleverna inte 

har kännedom om de individuella ljuden och bokstäverna så utgår man ofta från ord som 

eleven redan känner igen, exempelvis elevens namn, föräldrars namn, och andra väsentliga 

ord i elevernas vardagsspråk. Tanken är att eleverna genom hörövningar ska kunna urskilja 

de olika språkljuden och sedan föra samman dessa med språkljudens symbol, det vill säga 

bokstaven (Ejeman & Molloy 1997, s. 71).  

 

Helordsmetoden  

Helordsmetoden är en analytisk metod som bygger på den kognitiva grundsynen vilket 

innebär att fokus riktas mot människans tankeverksamhet, det vill säga hur man förstår och 

lär sig. Med denna metod utgår man från helheten och går sedan vidare till delarna (Larson, 

Nauclér och Rudberg 1992, s. 13). Undervisningen ska börja med texter, fraser och ord menar 

Kullberg (2006, s. 137). Genom detta kommer man sedan fram till bokstäverna och 

bokstavsljuden i orden. Tyngdpunkten ligger alltså̊ på̊ innehållet och meningen av vad man 

läser och lär.  

 

Helordsmetoden består av tre grundläggande faser och steg: Helhet, Del, och Helhet.   

Man arbetar med samma helhet i steg 1 och 2, däremot i steg 3 arbetar man på olika sätt och i 

steg 2) arbetar man med språkliga detaljer som är hämtade från samma text som behandlas i 

fas 1. När utgångspunkten för eleverna är en hel text får de en bättre läsupplevelse genom att 

de läser om texten, den så kallade upprepningsprincipen. De arbetar intensivt med en och 
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samma text får eleverna större möjligheter att uppmärksamma innehållet i texten och kan 

därmed vara mer språkligt aktiva under läsningen (Frost 2002, s. 203-204).  

 

I ordbildsmetoden som den även kallas, istället för helordsmetoden, lärs orden in som en 

helhet eller som bilder. Så småningom upptäcker elever på egen hand att ordbilder som de har 

lärt sig går att plocka isär i mindre delar eller bokstäver. En del förespråkare av 

ordbildsmetoden menar att förmågan att uppfatta de olika bokstäver ordet har är av 

underordnad betydelse. Det räcker med att läsaren känner igen ordet som en logografisk 

ordbild och utifrån textens sammanhang gissar sig till vilket ordet är. Därefter analyseras 

språkljuden och bokstäverna (Fridolfsson 2008, s. 108). Vidare menar Elbro (2004) att 

ordbildsmetoden är en form av indirekt undervisning i skriftens principer. Eleverna måste 

själva lära sig skriftens principer utifrån kunskapen om hur hela orden stavas och uttalas 

(Elbro 2004, s.120).  

 

LTG- metoden (Läsning på talets grund): En variant av Helordsmetoden 

Ulrika Leimar 1974 utvecklade en läsmetod för att läsundervisningen inte skulle följa ett 

läromedel eftersom alla barn är på olika nivåer i sin läsutveckling när de börjar i skolan. 

Leimar var noga med att det var barnet som var utgångspunkten, det vill säga att barnet skulle 

göra sina egna upptäckter (Taube 2007, s. 122). Den här metoden bygger på barnets eget 

språk och på ord som ingår i deras eget ordförråd (Fridolfsson 2008, s. 94). 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för en läsinlärning efter LTG - metoden innebär att barnets 

egna språk och ordförråd står i fokus för inlärningen. En analys av barnets språk genomförs 

med hjälp av ett antal övningar där eleven genomgår fem olika faser. Den första fasen, 

samtalsfasen, är den viktigaste fasen då den lägger grunden för barnens fortsatta 

läsutveckling. I denna fas ligger stort fokus på social interaktion för att ta reda på vilka ord 

och begrepp barnen besitter och kan använda sig av för att jämföra ljud med text. Efter 

samtalen kring ord och begrepp inleds den andra fasen, dikteringsfasen, där elevgruppen 

tillsammans diskuterar fram fraser som läraren ska skriva upp. Detta görs så att barnen kan 

skapa sig en förståelse för hur en fras är uppbyggd, exempelvis att ord inte skrivs samman 

utan skiljs åt med ett mellanrum. I denna fas är också tanken att eleverna är med och ljudar 

det läraren skriver så att de kan förstå sambandet mellan de skrivna symbolerna och ljudet. 

Det är viktigt att barnen efter att ha ljudat färdigt frasen upprepar den med korrekt intonation. 

Den tredje fasen, laborationsfasen, innebär att eleverna nu ska få genomföra övningar som 

utgår ifrån att analysera den lästa texten. Läraren kan skriva bokstäver, ord, ändelser eller 

meningar på pappersremsor som eleverna sedan under övningen får använda sig av. Till en 

början läser eleverna gemensamt det skrivna tillsammans och därefter får de öva individuellt 

på de uppgifter läraren tilldelar dem. Den fjärde fasen återläsningsfasen innebär att varje elev 

får ett exemplar av texten på ett arbetsblad och får läsa den enskilt för att sedan läsa den 

tillsammans med läraren. Därefter arbetar eleverna enskilt.  

 

Läraren stryker under alla ord som eleven behöver träna mer på och med tiden kommer 

eleverna själv stryka under ord de själva tycker är intressanta. När eleven har tränat på orden 
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kan de få stoppa det i sin ordssamingslåda. Den femte fasen är efterbehandlingsfasen som 

innebär att eleverna arbetar individuellt med de ord som de har stoppat i sin ordsamlingslåda 

genom att skriva, läsa och ljuda ordet. Sedan kan de börja laborera med orden genom att till 

exempel sätta ihop meningar (Leimar, 1977, s. 24-26). 

 

ASL (Att skriva sig till läsning) 

Metoden att skriva sig till läsning- ASL grundar sig på Arne Tragetons tankar om att det är 

lättare för elever att lära sig skriva än att läsa samt att även datorn som skrivredskap har tagits 

in i klassrummet. Tragetons metod grundar sig på en sociokulturell syn på lärandet eftersom 

lärandet bör ske i samspel för att utveckling hos eleverna ska ske. Eleverna får arbeta i par 

eftersom de lär sig bäst och utvecklas mer i dialog med varandra (Trageton, 2005 s. 50). 

Författaren menar också att skriva är lättare än att läsa samtidigt menar han att skriva med 

penna är svårare för yngre barn än att skriva i en dator. Elever lär sig att läsa genom sin egen 

skrivning (Trageton, 2005s. 9). Fördelar med att skriva sig till läsning är bland annat, att 

elever ökar sitt intresse för läsning, det är lättare att samarbeta kring texter, eleverna lär sig 

stor bokstav och punkt snabbare, och det blir lättare för eleverna att läsa vad andra har skrivit 

(Hedström 2009, s. 81-82).  

 

Vidare skriver Hedström (2009) att genom att skriva sig till läsning minskar man risken för 

att barn ska uppvisa läs- och skrivsvårigheter. Genom att svagare elever arbetar tillsammans 

med normalpresterande elever får svagare elever tillräckligt med stöd, motivation och hjälp 

så att läs- och skrivsvårigheter minimeras. Dessutom pekar han på att barn med motoriska 

problem har lättare att hantera tangentbordet än pennan. Genom datorns tangentbord kan barn 

trots motoriska svårigheter forma bokstäver. Han understryker hur viktigt det är att barnen 

känner lust och lekens betydelse för skriv- och läsutveckling. Han menar att det är lättare att 

skriva än att läsa. Genom att barn börjar med skrivning ägnar de sig först åt utljudning, vilket 

innebär uppdelning av ord genom att lyssna ut ljuden samtidigt som förståelsen för hela ordet 

finns i minnet. Fonologisk medvetenhet blir en följd av skriv- och läsinlärning. Läsprocessen 

fortgår genom att texten delas upp i sats, ord, morfem, och stavelse till fonem. Hedström 

(2009) hänvisar till Arne Trageton som nämner att rättstavningsprogram inte ska användas 

vid den tidiga skriv- och läsinlärningen. Det är viktigt att eleverna använder sig av “invented 

spelling”, det vill säga en egen påhittad stavning eftersom syftet är att eleverna lär sig 

bokstävernas form framför den korrekta stavningen (Hedström 2009, s. 75-77).  

 

Det finns flera forskare som har kritiserat den här metoden och en av dem är Ingvar Lundberg 

som menar att muskelrörelserna i händerna då eleverna skriver med penna hjälper hjärnan att 

stärka ortografiska mönster och detta missar man vid datorskrivande (Hedström 2009, s.76-

77).  

2.5.3 Interaktiva metoder - en kombination av syntetisk och analytisk 

läsinlärningsmetod 
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Forskning har visat att det kan vara svårt för lärare att hitta en metod som är gynnsam för alla 

elever och skapar likvärdiga förutsättningar till att lära. Att använda sig av endast en 

läsmetod är ovanligt när det kommer till dagens undervisning eftersom alla elever är olika 

och behöver undervisas på olika sätt. Elever behöver använda olika arbetssätt och få tillgång 

till olika strategier (Fridolfsson 2008, s.109). De läsinlärningsmetoder som används är i 

varierande grad uppbyggda genom en kombination av analys och syntes. Vilka metoder och 

modeller som väljs ut i läsundervisningen beror på vilket synsätt läraren har på läsningen. De 

flesta elever lär sig läsa oavsett vilken läsinlärningsmetod som används i läsundervisningen 

medan några elever inte lyckas med detta. I det fall där elever inte lyckas lära sig läsa genom 

den eller de metoder läraren använder sig av måste läraren ge eleverna en läsundervisning 

som är mer anpassad för enskilda behov (Larsson, Naucler och Rudberg 1992, s.23 & 50). 

 

“En lärare med kunskap om läsprocess och läsmetod kan sätta ihop en undervisning där de två 

uppfattningarna ömsesidigt stöttar varandra, och detta är ytterst relevant därför att de i många 

avseenden visar sig vara komplementära” (Frost, 2002 s.171). 

 

Frost (2002) menar att den analytiska och den syntetiska läsinlärningsmetoden skiljer sig åt 

men vill också påpeka att båda metoderna innehåller moment som är lika viktiga för 

läsundervisningen. För att en lärare ska kunna tillgodose varje elevs behov och förutsättning 

krävs det att man inte enbart använder sig av den ena eller den andra metoden. Det är bättre 

att kombinera metoderna så att de kan komplettera varandra. Vidare menar Frost (2002) att 

lärare som har visat framgång i sin läs- och skrivundervisning har använt en kombination av 

flera metoder utan att hålla fast vid någon av dem. Detta innebär att oavsett vilken metod 

lärare använder i sin läs- och skrivundervisning har lärarens erfarenheter och dennes relation 

till eleven störst inverkan på resultatet (Frost 2002, s. 98-99).  

 

Enligt Ejeman och Molloy (1997) handlar den kombinerade metoden om att plocka delar från 

olika metoder för att eleverna ska få med både den analytiska och syntetiska biten av 

läsningen. Den övervägande delen av läsundervisningen utgår från den analytiska metoden 

eftersom uppfattningen är sådan att ett barn lär sig läsa mer naturligt och med bättre flyt om 

denne redan från början får en möjlighet att bekanta sig med ordet som helhet. Detta innebär 

att barnet studerar ordets längd och vilka bokstäver ordet innehåller för att därefter läsas med 

korrekt intonation. Vidare menar dem att barnets första ord bör vara sådana som de redan 

genom erfarenhet har bekantat sig med såsom sitt namn. De nämner också hur viktigt det är 

att eleverna från början får bekanta sig med ord och meningar som har betydelse och som 

senare bildar en gemensam betydelse i form av en text.    
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3. Metod 

 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie där vi har redovisat artiklar som är väsentliga för 

att besvara vår frågeställning. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

handlar en systematisk litteraturstudie om att söka och kritiskt granska tidigare forskning som 

gjorts på det område man avser undersöka. De data som samlas in av kritiskt granskade 

vetenskapliga artiklar sammanställs till ett nytt resultat som besvarar den frågeställning som 

undersökningen avser. Vidare skriver Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att 

en systematisk litteraturstudie alltid baseras på ett underlag som ger möjlighet till tolkning 

och slutsatser. I deras beskrivning av en systematisk litteraturstudie framgår också att ett antal 

kriterier måste uppfyllas för att studien ska kunna vara tillförlitlig och räknas som utförd på 

ett systematiskt sätt. Dessa kriterier är att valet av metod, urval och sökningar måste kunna 

motiveras samt att de är utförligt beskrivna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 

s. 26-31).  

3.1 Källmaterial 

 

Som tidigare nämnts har läraren en viktig roll i elevernas tillägnande av god läsförmåga, då 

lärare ska tillhandahålla olika metoder för läsinlärning beroende av elevernas olika 

förutsättningar och behov. I och med att vi inte anser oss ha tillägnat oss tillräcklig kunskap 

om läsundervisningen började vi med att göra en allmän sökning på begreppet läsinlärning 

och vilka metoder som finns i dagsläget. Detta gjorde vi genom att söka litteratur på Örebro 

Universitet i biblioteket. Där använde vi sökmotorn PRIMO för att få en förförståelse för vad 

läsinlärning egentligen innebär och vilka metoder litteraturen lyfter fram. Vi fann att det 

fanns både äldre och nyare litteratur som behandlade ämnet och därmed kunde vi börja 

formulera vårt syfte och vår frågeställning.  

 

Mycket av den forskning som sker inom läsinlärning är förlagd utanför Sverige och därför 

ansåg vi det vara viktigt att använda oss av artiklar från sökmotorn ERIC (Educational 

Resources Information Center) som tillhandahåller kritiskt granskade artiklar inom ämnet. 

Till en början användes nyckelorden literacy learning methods, early reading och learning to 

read. Efter att ha läst de abstrakt från de artiklar som hittades under sökningen på 

nyckelorden ansåg vi att mer specifika nyckelord krävdes för att få fram artiklar som 

verkligen behandlade läsundervisning och läsinlärningsmetoder. Därför gjordes nya 

sökningar med nyckelorden Whole language, whole language vs phonics, phonics instruction 

och reading instruction. Nyckelorden literacy learning methods, early reading, learning to 

read och reading instruction gav tusentals träffar medan nyckelorden whole language, whole 

language vs phonics och phonics instruction gav färre sökträffar. Detta innebar att vi provade 

olika avgränsningar beroende på vilket nyckelord vi använde så att vi inte riskerade att 

begränsa innehållet i resultatet. 
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För samtliga artiklar användes full text available on ERIC som avgränsning eftersom många 

artiklar som finns på sökmotorn länkas vidare till andra hemsidor där man måste betala en 

avgift för att få tillgång till hela texten. Vi gjorde därför manuella sökningar på de artiklar 

som var av intresse för vår undersökning men fick upp samma hemsida som på ERIC. Därför 

har vi inte redogjort för dessa i bilaga A eller B. Därefter användes olika avgränsningar för 

nyckelorden och vi listar dem nedan för att det inte ska bli svårt att tyda vilken avgränsning 

som avser vilket nyckelord. Först skrivs nyckelordet och därefter de tillhörande 

avgränsningarna:  

 

Literacy learning methods - Since 2014, teaching methods, journal articles och elementary 

education.  

Early reading - Since 2014, teaching methods, journal articles och elementary education. 

Learning to read - Since 2014, teaching methods och journal articles.  

Whole language - Since 2009, teaching methods och journal articles.  

Whole language vs phonics - Enbart fulltext. 

Phonics instruction - Since 1999, reading instruction och journal articles.  

Reading instruction - Since 2009, reading instruction, journal articles och elementary 

education.  

 

Vi använde olika avgränsningar för nyckelorden eftersom de träffar som hittades antingen var 

för få eller innehöll artiklar som inte stämde överens med vårt syfte och vår frågeställning. 

  

Avhandlingen skriven av Lena Tyrén (2013). ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att 

genomföra det som vi vill” En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och 

förbättring i praktiken sökte vi fram i sökmotorn Google. Nyckelordet vi använde var Lena 

Tyrén vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill. Här är 

nyckelordet mer specifikt eftersom vi blev tipsade av en praktiserande lärare och därför visste 

vad avhandlingen hette.  

3.2 Analys av metod 

I denna systematiska litteraturstudie har vi kritiskt granskat, värderat och kvalitetsbedömt de 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar vi använt oss av. Detta för att det enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013, s. 32) är viktigt att basera det första urvalet av 

vetenskapliga data på om de uppnår kriterierna för en systematisk litteraturstudie. De följer 

då med in i nästa urval som är tänkt att leda till att utgöra litteraturstudiens resultat.  

 

I den första urvalsprocessen läste vi igenom de sökträffar vi fann både i PRIMO och i ERIC 

för att kunna jämföra dessa med vårt syfte och vår frågeställning. Som vi tidigare har nämnt 

var syftet med vår litteraturstudie att ta reda på vilka metoder forskningen anser är mest 

effektiva i läsundervisningen. Denna process innebar att läsa alla artiklars titel och 

sammanfattning. Under läsningen av sammanfattningarna upptäckte vi snabbt att de svenska 

avhandlingarna gick att använda på ett eller annat sätt i resultatredovisningen. Därför ägnade 

vi inte så mycket tid till avhandlingarna under första bearbetningen. Däremot var det svårare 
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att hitta passande engelska artiklar från sökmotorn ERIC genom att enbart läsa 

sammanfattningarna. Därför följde ett femtiotal engelska artiklar med till urvalsprocess 2. 

 

I urvalsprocess 2 lästes och bearbetades inte de svenska avhandlingarna vi valt ut utan enbart 

engelska artiklar. Vi ansåg nämligen att många av de engelska artiklarna hade otydliga 

sammanfattningar där det inte framgick tydligt vad syftet med deras studie var eller vilka 

resultat de faktiskt hade kommit fram till. Detta innebar att vi läste igenom alla artiklar för att 

få en förståelse för om de passade vårt syfte och vår frågeställning. De artiklar som ansågs 

passa in på ett eller annat sätt togs med till urvalsprocess 3. I denna process lästes alla artiklar 

och även de svenska avhandlingarna mer noggrant med fokus på deras syften, metoder och 

resultat. 

  

De artiklar och avhandlingar som hade tydligt syfte, metod och resultat och som stämde 

överens med vårt syfte och vår frågeställning togs med till vidare bearbetning. I denna 

process jämförde vi artiklarna och avhandlingarna med varandra för att hitta likheter och 

skillnader som kunde göra det möjligt att utforma ett antal kategorier i resultatet att redovisa 

artiklarna i. Efter denna bearbetning upptäckte vi att det var alldeles för många artiklar för att 

rymmas i vår litteraturstudie och vi behövde genomföra ytterligare ett urval. Denna 

granskning följde samma kriterier som tidigare med tillägget att vi också värderade 

tillförlitligheten i resultaten, undersökningarnas omfattning och årtal de genomförts. Eftersom 

artiklarna redan var kategoriserade kvarstod bara att föra in dem under tillhörande kategori i 

resultatredovisningen. Vi har redogjort för vilka artiklar och avhandlingar som i slutändan 

togs med i resultatet (se bilaga B).  
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4. Resultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att försöka besvara vilka läsinlärningsmetoder 

forskningen anser är mest effektiva i läsundervisningen. För att kunna besvara 

frågeställningen har vi försökt välja ut och redovisa artiklar som antar olika perspektiv på 

läsundervisning och fokuserar på olika undersökningsområden. Detta för att få en nyanserad 

bild av läsundervisning och öka tillförlitligheten i vår systematiska litteraturstudie. Många av 

artiklarna är dessutom genomförda i andra länder än Sverige, och majoriteten har använt 

kvalitativa undersökningsmetoder för att komma fram till väsentliga resultat.    

 

Eftersom artiklarna behandlar så många olika syften och undersökningsområden har vi valt 

att dela in dem i kategorier som lyfter fram olika betydelsebärande delar till svaret på vår 

frågeställning. Följande kategorier ingår i resultatet: 

  

● Faktorer som påverkar läsundervisningen 

● Helordsmetoden eller ljudningsmetoden - vilken metod förespråkar forskningen? 

● Metoder med digitala inslag i läsundervisningen 

● Att utforma läsundervisningen så den passar alla 

4.1 Faktorer som påverkar läsundervisningen 

 

Det har forskats mycket om hur lärare arbetar med läs- och skrivinlärning och vad som 

skapar framgång i elevers prestationer. I vår undersökning fann vi att det finns många 

faktorer som påverkar både elevernas framgångar i läsning och hur lärare utformar 

läsundervisningen. Följande artiklar syftar till att beskriva de faktorer som både negativt och 

positivt påverkar undervisningen som bedrivs av lärare men också elevers framgångar i 

läsning. 

 

I en undersökning utförd av Chambers & Hausman (2014) belyses viktiga faktorer för lärares 

möjligheter och motivation till att välja metoder i sin läsundervisning. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som orsakat att två skolor med liknande 

elevsammansättning och svaga ekonomiska förhållanden klassificerats som låg- respektive 

högpresterande i läsning. Chambers & Hausman (2014) kunde genom sina intervjuer och 

även genom observationerna se att de faktorer som skilde skolorna åt var lärares moral, 

lärares effektivitet, stöttande ledarskap, meningsfull och professionell utveckling, samt 

undervisningens utformning. I resultatet framgår exempelvis hur rektorn på den ena skolan 

skapade en miljö som uppmuntrar till effektiv kommunikation och förtroende för sina 

anställda lärare vilket resulterade i att lärare kände sig uppskattade och motiverade till att 

förbättra sin undervisning. I den andra skolan värdesatte inte rektorn goda relationer och 

förtroende för sina anställda utan fokuserade mycket på elevernas prestationer. Därför var 

rektorn noga med att lärarna skulle ha alla resurser de behöver i sin läsundervisning men 

tillhandahöll inte givande fortbildningar för lärare att lära sig hur man exempelvis använder 
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dessa resurser. Lärarna uppgav i sina intervjuer att de var missnöjda över hur lite som gjordes 

av ledningen för att motivera lärare och refererade till rektorn som enbart stöttande i frågor 

rörande disciplin och införande av regler. 

 

Costello (2012) genomförde en undersökning i sin klass från årskurs 1 till 2. Syftet med 

undersökningen var att få förståelse för hur utformningen av hans läsundervisning stod i 

relation till hans egen uppfattning om undervisning och lärande. Detta grundade sig på det 

nya läsprogram som införts på skolan, vars tanke var att läsundervisningen skulle innehålla 

en balans mellan färdighetsträning (del till helhet), helordsinlärning (hel till delar) och 

nivåbaserad läsundervisning. Costello (2012) använde sig av observationer med 

fältanteckningar för att besvara sin frågeställning. I resultatet framgår att kravet på att 

rapportera elevernas läsnivåer och att elever inte får hoppa över steg i processen, begränsade 

valmöjligheterna för eleverna att välja böcker som relaterade till deras intressen och 

erfarenheter. Detta innebar att eleverna blev mer passiva i sin läsning och inte läste på den 

nivån de skulle ha gjort om de själva fick vara delaktiga i läsprocessen. Från Costellos (2012) 

anteckningar under undersökningen framkommer dock att han ändå kunde se fördelar med en 

nivåbaserad läsundervisning, då han skrev att det är lättare att genomföra differentierade 

undervisningsformer när eleverna är indelade i grupper utifrån läsnivå.  

 

Vaughn och Faircloth (2013) genomförde också en undersökning i syfte att utforska sin egen 

vision för undervisning och förstå förhållandet mellan denna och elevernas upplevelser av 

läsning. Genom denna självstudie använde sig Vaughn & Faircloth (2013) av observationer, 

dokumentering av händelser och reflektioner samt intervjuer med 13 elever i årskurs 1. De 

kunde därigenom presentera viktiga resultat som visar på större effektivitet än det program 

som förespråkades av skolan. I resultatet framgår att läraren utformade sin läsundervisning på 

ett sätt som skapade självförtroende hos eleverna och tillät dem att delta i meningsfulla 

läsaktiviteter. Hon uppmuntrade eleverna att bygga vidare på sina styrkor och färdigheter 

vilket skapade möjligheter för elever att arbeta både individuellt och tillsammans under 

läsaktiviteterna. Samtidigt kunde läraren själv utföra instruktioner i olika färdigheter i mindre 

grupper av elever för att ge extra stöd. Eleverna uppgav vid flera tillfällen i undersökningen 

att de tyckte om de aktiviteter som erbjöds eftersom de kunde utveckla olika typer av 

färdigheter beroende på vad de valde.          

 

Även Tjernberg (2013) intresserade sig för vilka faktorer som påverkar elevernas framgångar 

i läsning och genomförde därför en omfattande undersökning som syftade till att få reda på 

vilka framgångsfaktorer som utmärker sig i läs- och skrivundervisningen i fyra olika klasser. 

För att få svar på sin frågeställning använde sig Tjernberg (2013) delvis av 

elevdokumentationer och uppgifter som hon samlat in under en undersökning som hon 

genomförde 2007-2008. Hon genomförde också klassrumsobservationer i två delar, där den 

del som är väsentlig är den som syftade till att inhämta data om faktorer som påverkar 

undervisningen och elevernas framgångar i läsning. Intervjuer med lärarna som undervisade i 

de observerade klasserna kompletterade undersökningen (s.81-82). I resultatet framkommer 

många faktorer som är av betydelse för elevernas framgångar i läsning och skrivning. 

Exempelvis ansåg lärare att det är viktigt att möta upp elever där de är i sin läs- och 
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skrivprocess, det vill säga utmana och stötta elever med uppgifter som ligger lite ovanför 

deras kunskapsnivå men som även relaterar till deras intressen och motivation. Detta innebär 

också att ge eleverna en tydlig och strukturerad undervisning. I dessa klassrum använde sig 

lärarna av fyra olika faser som följde en viss ordning som skapar förutsättningar för eleverna 

att få varierande arbetssätt. Fas 1, inledningsfasen innebär att läraren lyfter fram vad eleverna 

kan och introducerar det nya arbetsområdet. Därefter kommer undervisningsfasen som 

innebär att läraren agerar modell för lärandet som går över till det representativa stadiet där 

eleverna får arbeta med den nya kunskapen. Till sist sammanfattas lektionen för att utvärdera 

hur lektionen gick och vad eleverna lärt sig. Denna ordning i lektionen ansåg lärarna var 

mycket viktig för elevernas framgångar i läsning och skrivning. Vidare visade 

observationerna i klassrummen att undervisningen innehåller mycket fokus på interaktion 

mellan elever och lärare, exempelvis genom högläsning och samtal om texter. 

Observationerna avslöjade att textsamtalen bidrar till att barnen känner sig sedda och att 

deras åsikt värdesätts. Elevernas självkänsla lyftes därför också fram som en betydande faktor 

i läs- och skrivundervisningen, där lärare framhöll att elever som har läs- och skrivsvårigheter 

blir hjälpta av att kunna redovisa sina kunskaper muntligt istället för skriftligt (Tjernberg 

2013s 174). I resultatet framgår avslutningsvis att lärarnas läs- och skrivundervisning grundar 

sig på prövning och omprövning av olika metoder och strategier för att varje elev ska ha lika 

stora förutsättningar att lyckas.   

 

 

I en annan undersökning utförd av Kewaza & Welch (2013) i 16 skolor i Kampala, Uganda, 

framkommer en annan viktig faktor, klassernas storlek, som både påverkar elevers 

framgångar i läsning men också begränsar lärarens möjligheter till att utforma en gynnsam 

läsundervisning. Syftet med undersökningen var att undersöka de utmaningar som lärare i 

lågstadiet i Kampala står inför i sin undervisning av läsfärdigheter. Kewaza & Welch (2013) 

använde sig av enkäter och intervjuer med lärare och rektorer på skolorna för att få 

nyanserade svar på sin frågeställning. I resultatet framgår att mellan 71 och 100 elever 

undervisas av en ensam lärare, vilket direkt påverkar lärarnas möjlighet att använda metoder 

som möter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Därför används metoden look-and-

say, en meningsmetod där läraren läser en mening och eleverna repeterar. Det framkommer 

också att det huvudsakliga materialet som används i klassrummen av lärarna är den svarta 

tavlan eftersom tillgången på material är bristfälligt i så stora klasser. 

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående artiklar att det finns flera faktorer som påverkar både 

hur lärare utformar sin läsundervisning och hur elevers framgångar påverkas. Artiklarna tar 

upp bra ledarskap som en viktig faktor för att motivera och engagera lärare i sitt arbete. Det 

framkommer också att elevernas prestationer påverkas av hur läsundervisningen är utformad, 

det vill säga vilka metoder och arbetssätt som används. Klassernas storlek lyfts också fram 

som betydande för hur lärare väljer att utforma läsundervisningen.  



21 

4.2 Helordsmetoden eller ljudningsmetoden - vilken metod förespråkar 

forskningen? 

Artiklarna i denna kategori undersöker i huvudsak två olika metoder som används i 

läsundervisningen, helordsmetoden och ljudningsmetoden.  

 

McIntyre et al (2006) genomförde en studie i 10 skolor i syfte att ta reda på om elever gynnas 

av att läsa många texter i läsundervisningen. De metoder som användes för att samla in data 

var observationer och inspelning av lärare där forskaren antecknade klockslag för olika 

händelser och företeelser samt intervjuer med lärarna om deras undervisning. I analysen av 

materialet som samlats in involverades de klasser som benämndes antingen “läser mycket” 

för att eleverna läser texter i minst 40% av läsundervisningen, och “läser lite” för att eleverna 

läser mindre än 20% av läsundervisningen. I McIntyres et al (2006) observation av 

klassrummen framkom att “läser mycket”-klasserna hade olika aktiviteter såsom 

läsinstruktioner i mindre grupper och litteraturläsning. I en del klasser utfördes individuella 

instruktioner i läsning en gång i veckan och resterande tid ägnades åt att läsa eller skriva 

individuellt. Det framgick också tydligt att en del lärare systematiskt förde in avkodning och 

ljudning i undervisningen medan andra inte lärde ut denna del av läsningen överhuvudtaget. I 

klassrummen som observerades “läsa lite” utgick majoriteten lärare från strukturerade 

skrivprogram såsom SRA Mastery Reading, där läsundervisningen i huvudsak skedde i 

helklass. Berättelserna som lästes hade till en början ett kontrollerat språk och övergick sedan 

i mer kvalitativa texter i olika genrer.  

Resultatet av undersökningen visar att elever i klassrum benämnda som “läser lite” hade 

högre resultat i testet som mätte avkodning än elever i “läser mycket”-klassrum. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan “läser mycket”- och “läser lite”-klasserna i elevernas 

prestationer och framgångar i de övriga färdigheterna i läsning. Vidare visar resultatet att 

lärare i de klasser som “läser mycket” inte vägleder eleverna tillräckligt under läsningen 

vilket McIntyre et al (2006) ansåg inte överensstämmer med tanken att eleverna ska lära sig 

läsa genom en helordsmetod.  

 

Fler undersökningar har gjorts där forskningsfokus antingen har varit helordsmetoden eller 

ljudningsmetoden. Exempelvis intresserade sig LeDoux (2007) för helordsmetodens styrkor 

och svagheter som läsinlärningsmetod i sin studie Investigating the implementation of Whole 

Language: Strenghts and weaknesses. LeDoux (2007) genomförde undersökningen på grund 

av de låga testresultat som eleverna uppvisade efter att helordsmetoden implementerats i 

skolor i Kalifornien. I undersökningen intervjuades fem experter på området läsning och tidig 

läs- och skrivkunnighet. Dessa personer var väl insatta i helordmetoden från erfarenheter som 

praktiserande lärare. Intervjupersonerna var eniga om att oavsett vilken metod som används i 

läsundervisningen så bör de kompletteras med varierande tekniker för att kunna nå ut till alla 

elever. Det framgår att den äkta helordsmetoden inte är tänkt att utöva undervisning i 

avkodning, om det inte är en sista utväg eftersom språket som används är “top-down” vilket 

innebär att sammanhanget används för att identifiera ord. Däremot ansåg samtliga 

intervjupersoner att helordsmetodens främsta styrka är att den erbjuder högkvalitativ litteratur 

som relaterar till elevernas intressen och motivation till läsning. Experterna ansåg däremot att 
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läsundervisning utefter helordsmetoden ändå måste innehålla en del aktiviteter i avkodning 

för att vara effektiv,  

 

I den följande artikeln ligger fokuset på ljudningsmetoden. Blythe (2006) ville undersöka om 

elever som får använda datorprogrammet Phonics Alive! 2: The sound blender, utvecklar sina 

läsfärdigheter. Datorprogrammet består av 12 moduler som systematiskt bygger upp 

färdigheter i fonemisk medvetenhet, sambandet mellan fonem och grafem, ljud och 

bokstavsblandning, samt även hastighet i processen. I undersökningen deltog 35 elever från 

årskurs 1 till 5 som genomgick ett antal deltester innan implementeringen av programmet. 

Efter testerna delades eleverna slumpmässigt upp i två grupper benämnda kontrollgrupp och 

experimentgrupp, där kontrollgruppen fick fortsätta med sin ordinarie läsundervisning medan 

experimentgruppen skulle få använda datorprogrammet som ett tillägg till den ordinarie 

läsundervisningen. Elevernas föräldrar deltog också i studien, där de skulle övervaka och ge 

feedback på hur många moduler eleverna klarade. Resultatet av undersökningen visade att 

barnen i experimentgruppen avsevärt förbättrade sina poäng på eftertestet i avkodning och 

nonsensord medan kontrollgruppen inte visade lika stora framsteg. Även i läsförståelse gjorde 

eleverna i experimentgruppen större framsteg än eleverna i kontrollgruppen. Däremot skriver 

Blythe (2006) att denna skillnad kan bero på att eleverna i experimentgruppen visade högre 

poäng på förtestet vilket indikerar att skillnaden trots allt inte är så stor.   

 

Jämförelser mellan de två ledande metoderna, helordsmetoden och ljudningsmetoden, har 

också gjorts av flera forskare för att försöka ta reda på vilken metod som är mest effektiv i 

läsundervisningen. Exempelvis genomförde Davis (2010) en jämförande undersökning 

genom att implementera de två metoderna i ett och samma klassrum, tio dagar åt gången. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om en elevcentrerad undervisningsmodell eller 

färdighetsbaserad undervisningsmodell är mest gynnsam för elever i årskurs 2. Genom 

fokusgrupper, deltagande observationer, enkäter, intervjuer, samt utvärdering av uppgifter 

fick Davis (2010) en bred variation av insamlat material för analys. I resultatet framgår att 

eleverna uppskattade den elevcentrerade undervisningsmodellen mer eftersom instruktioner 

och individuella uppgifter erbjöd möjligheter för dem att själva välja texter och aktiviteter. 

De fick också samarbeta med varandra i större utsträckning och kunde också delta mer aktivt 

i sin lärandeprocess som innebar att de kunde följa sin läsutveckling och se deras framsteg. 

Under implementeringen av den färdighetsbaserade undervisningsmodellen uppvisade 

eleverna mindre attraktiva beteenden på grund av deras begränsade möjligheter till val, 

samarbete samt möjligheter till att följa sin läsutveckling. En del elever blev tävlingsinriktade 

under läsaktiviteter där eleverna fick belöningar efter hur många böcker de läst och 

sammanfattat. Detta innebar att dessa elever läste böcker på en lägre nivå än de egentligen låg 

på för att kunna vinna belöningarna. De svagare eleverna undvek helt eller delvis dessa 

utmanande aktiviteter för att slippa visa för sina klasskamrater att de läser sämre. Både de 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoderna visade bevis på mer engagemang hos 

eleverna under implementeringen av den elevcentrerade undervisningsmodellen. Eleverna 

blev mer intresserade av läsning och deltog mer aktivt i aktiviteter och samtal kring läsning.  
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Även Maddox & Feng (2013) genomförde en undersökning med syfte att jämföra vilken 

effekt helordsmetoden och ljudningsmetoden hade på 22 elevers läsflyt och stavning i årskurs 

1. Dessa elever delades upp mellan en helordsinstruerad grupp som i denna undersökning 

utgjorde kontrollgruppen, eller en ljudningsinstruerad grupp, som utgjorde 

experimentgruppen. I experimentgruppen undervisade läraren explicit i ljudningsmönster och 

eleverna fick öva exempelvis segmentering, avkodning och manipulering av ord. I denna 

grupp lästes inga berättelser och eleverna fick inte heller visuella ledtrådar. I kontrollgruppen 

undervisades eleverna utefter helordsmetodens utformning genom läsning av berättelser som 

innehöll ord med samma stavningsmönster som i ljudningsgruppen. Eleverna fick exempelvis 

göra bildpromenader, förutsägelser och skapa förståelse för ord. De metoder Maddox & Feng 

(2013) använde för att få svar på sin frågeställning var i huvudsak för- och eftertester i läsflyt 

och stavning. I resultatet framgår att eleverna i ljudningsgruppen hade en högre 

genomsnittspoäng i läsflyt än eleverna i helordsgruppen. Testerna i stavning visade återigen 

att eleverna i ljudningsgruppen hade bättre resultat än eleverna i helordsgruppen. Dessutom 

hade eleverna i helordsgruppen sämre resultat i stavning på eftertestet än de hade på förtestet. 

 

Sammanfattningsvis tar dessa artiklar upp ljudningsmetoden och helordsmetoden i syfte att 

jämföra vilken metod som är mest effektiv för elevernas framgångar i läsning. I artiklarna 

framkommer att elever som explicit undervisas i ljudningsmönster gör större framsteg i sin 

läsning avseende avkodning, läsflyt och stavning än elever som undervisas utifrån en 

analytisk modell där undervisningen innehåller mer läsning av texter. Några artiklar visar att 

en elevcentrerad modell för läsundervisningen gynnar eleverna eftersom deras intresse och 

motivation ökar när det finns valmöjligheter.  

4.3 Metoder med interaktiva och digitala inslag i läsundervisningen 

 

Enligt forskning på området finns det en samling metoder och strategier som brukar 

benämnas interaktiva metoder, vilka kombinerar en elevcentrerad och färdighetsbaserad 

undervisning (Fridolfsson 2008; Frost 2002; Ejeman och Molloy 1997). Flera av de följande 

artiklarna behandlar dessa metoder i läsundervisningen eller har utformat enskilda strategier 

för att bemöta elever som har läs- och skrivsvårigheter. En del av artiklarna är inte direkt 

kopplade till den första läsinlärningen men har ändå tagits med i resultatet för att de 

behandlar viktiga aspekter i den generella undervisningen. 

 

Katia Ciampa (2012) genomförde en undersökning i syfte att se om e-böcker kunde få elever 

att visa större inre och yttre motivation till att läsa och om de kunde bli mer självständiga 

läsare med tro på sina förmågor. I undersökningen deltog åtta elever i årskurs 1 från två olika 

skolor i Ontario Kanada. Eleverna fick under sina raster/luncher använda webbsidan 

Childtopia som tillhandahåller e-böcker med tillhörande läsförståelsefrågor. Fyra lärare 

deltog också i studien för att tillhandahålla information om de deltagande eleverna. Ciampa 

(2012) genomförde observationer av ordinarie klassrumsundervisning och e-boksessionerna, 

enkäter som syftade till att samla in föräldrars upplevelse av sina barns motivation till 

läsning, intervjuer med lärare samt bedömningsmaterial såsom rapportkort. I sin 
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undersökning hävdar hon att programmet var mest gynnsamt för de elever som lärarna hade 

uppgett hade svårt att koncentrera sig under ordinarie läsundervisning. Dessa elever var 

passiva under lektionerna och störde ofta sina kamrater eller höll på med annat för att 

fördriva tiden. Under implementeringen sågs de visa ett större engagemang och ägnade inte 

lika mycket tid till att undvika läsaktiviteterna. Observationerna visade att webbsidan erbjöd 

e-böcker som var av intresse för eleverna och en av eleverna uppskattade den direkta 

feedback som gavs på svaren i läsförståelsefrågorna. När ett svar var felaktigt gick samtliga 

elever ivrigt tillbaka för att rätta till svaret och relaterade också texterna till sig själva 

tillsammans med tolkningar relevanta för e-boken. Eleverna uppvisade större intresse för att 

vilja utveckla sina läsförmågor och flera av föräldrarna uppgav att deras barn även använde 

webbsidan hemma.  

 

Även McKenzie, Spence & Nicholas (2018) ville undersöka om elever visar större 

motivation och lär sig att läsa bättre genom digitala verktyg, mer bestämt genom appen A to 

Z Safari. Appen utformades för att hjälpa barn att lära sig det engelska alfabetet och 

sambandet mellan ljud och bokstav. I programmet visas bokstäverna i form av ett djur som 

börjar på den bokstaven för att elever ska kunna associera ljudet till bokstaven lättare. Vidare 

innehåller programmet två kategorier där barnen kan välja att spela ett “para-ihop” spel eller 

memory. Inom varje kategori finns sedan fem olika nivåer, där barnen får bekanta sig med 

olika talade ord, bokstavsljud, och skrivna bokstäver. I undersökningen valde McKenzie, 

Spence & Nicholas (2018) tio elever från två olika klasser i årskurs 1 och de metoder som 

användes för att samla in data var intervjuer med två lärare och statistik över elevernas 

användande av appen. A to Z Safari implementerades i läsundervisningen, där läraren skulle 

introducera appen i mindre grupper och låta dem använda den ca 20 minuter i veckan. 

Resultatet visade främst att både lärare och elever var positiva till att använda appen som en 

del av läsundervisningen. Detta trots att lärarna till en början hade svårt att använda och 

förstå appens olika funktioner, speciellt hur spelen skulle spelas och att exportera information 

från appen till sina datorer. Enligt McKenzie, Spence & Nicholas (2018) fanns det brister i 

utformningen av appens bokstäver och de tillhörande bilderna, vilket också visade sig i 

elevernas resultat. En del bokstäver såsom “u” demonstrerade inte en bild av ett djur utan 

ordet “up”, vilket var förvirrande för en del elever vid inlärningen av sambandet mellan ord, 

bild och bokstavsljud. Även lärarnas kommentarer till elevernas resultat indikerade att 

eleverna inte gjorde några större framsteg i sin läsutveckling. Dessutom erkände lärarna att de 

inte skulle kunna använda appen så mycket i läsundervisningen utan mer använda den som ett 

bedömningsunderlag.  

 

Fler undersökningar har gjorts om hur lärare aktivt försöker förbättra läsundervisningen med 

hjälp av digitala verktyg, då det är det “nya” samhällets svar på skolutveckling och lärares 

nya verktyg för att kunna bemöta alla elevers olika behov i läsning och skrivning. Tyrén 

(2013) skrev i sin studie “Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi 

vill” En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken, 

att lärare många gånger måste tänka om när villkoren för undervisning förändras. Studien 

handlar om hur en skola startade ett utvecklingsprojekt på lågstadiet för att se om datorer 

utifrån ASL-metoden (att skriva sig till läsning) skulle kunna bidra till att förändra läs- och 
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skrivundervisningen i positiv riktning. De lärare som ingår i studien arbetade innan projektet 

med språk, läsning och skrivning i separata delar där varje del övades upp isolerat från 

varandra. På lågstadiet arbetade lärarna främst med läsinlärning, där eleverna fick 

genomgångar av varje enskild bokstav, dess ljud och form, och alla barn följde ett 

arbetsschema där de bockade av moment de genomfört. Tyrén (2013) deltog själv i allt som 

hände på skolan under projektets gång och använde i sin undersökning sin roll som 

aktionsforskare för att följa och stötta skolans utveckling. Hon genomförde också samtal med 

lärare och elever, observationer av klassrummen och skrev dagbok. I resultatet framgår att 

många elever var hjälpta av att skriva på datorn. De kunde producera mer kvalitativa texter än 

de kunde genom handskrivning och lärarna kände att eleverna fick en större skrivglädje. Det 

var också enklare för lärare att bedöma elevernas kunskaper och framsteg i läsning och 

skrivning. Vidare använde sig lärare också av mer parskrivning under projektets gång och såg 

både för- och nackdelar med ett sådant arbetssätt. En av nackdelarna var att para ihop 

eleverna så de kunde utvecklas tillsammans och lära sig av varandra utan att den ena intog en 

passiv roll i samarbetet. Det upplevdes också som att elevernas kreativitet och skrivande 

hindrades i samarbetet med en kamrat. Samtidigt sågs också många fördelar med pararbetet 

då en del elever faktiskt kunde lära sig av varandra under textskrivandet. Lärarna uppger i 

sina intervjuer att de har lämnat många av de traditionella arbetssätten såsom veckans 

bokstav och vågar pröva och ompröva vad som fungerar bäst för eleverna i respektive klass. 

Däremot uppges att flertalet lärare i förskoleklass är skeptiska till användandet av datorer i 

läsundervisningen och därför inte visar det engagemang och intresse som förutsätts för att 

eleverna ska finna motivation och intresse för skrivandet. I de klasser där lärarna väljer att 

inta rollen som en handledare som iakttar, stöttar och utmanar eleverna visar 

datoranvändandet större vinster.  

 

Sammanfattningsvis lyfter ovanstående artiklar fram interaktiva metoder såsom ALS (att läsa 

sig till skrivning) och digitala verktyg i läsundervisningen. I artiklarna framkommer att 

särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter är hjälpta av att få använda datorer och andra 

digitala verktyg i undervisningen. Intresset för läsning ökade hos eleverna när de fick läsa 

digitala texter och svara på frågor som gav direkt återkoppling. Det framkommer också att 

elever som får lära sig läsa genom att skriva på datorer producerar längre och mer kvalitativa 

texter. Däremot visar en artikel på vikten av att digitala läromedel utformas på ett strukturerat 

och rimligt sätt för att inte skapa förvirring hos elever och lärare.   

4.4 Att utforma läsundervisningen så den passar alla 

 

Avslutningsvis redovisar vi de artiklar som lyfter fram hur viktig lärarens roll är vid 

utformandet av en läsundervisning som passar alla elever. Den första i redovisningen 

behandlar ett effektivt program för elever med läs- och skrivsvårigheter.   

 

Lu (2010) genomförde en undersökning där tre elever som bedömts ha svårigheter i läsning 

och skrivning ingick. Syftet var att ta reda på om eleverna utvecklar sin läsning och skrivning 

genom samtalscirklar med inslag av de fyra grundelementen i Clay’s Reading Recovery 
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Program - semiotik, syntax, visualitet och fonologi - tillsammans med författarens tillägg 

såsom måla, berätta, rollspel, meningsskapande och kinestetisk rörelse. Programmet är 

upplagt på 5 dagar, där eleverna den första dagen får ta del av en bok med ett specifikt ämne 

och delge medlemmarna i cirkeln vilka förkunskaper de har om ämnet. Eleverna får i tur och 

ordning berätta en historia som handlar om ämnet för att sedan få meningar nedskrivna på 

remsor av läraren. Under den här dagen hinner eleverna också med att läsa boken 

tillsammans i cirkeln så att läraren kan identifiera vilka ord som eleverna upplever är svåra. 

Andra dagen får eleverna rita bilder till sina historier om ämnet, där deras meningar också gås 

igenom igen. Meningarna klipps isär i enskilda ord och eleverna övar på att sätta ihop sina 

egna meningar och sina kamraters meningar. Därefter får varje elev skriva sin egen mening. 

Tredje dagen läser läraren nya svåra ord ur boken och eleverna får lägga ihop orden med 

hjälp av magnetiska brickor. Eleverna får här träna på att skapa ord, bryta isär ord och bilda 

ord med liknande ljud. Därefter modellerar läraren en lek som handlar om att öva den 

fonologiska medvetenheten. I leken läser en elev i taget ur boken och tillsammans går de 

igenom kinestetiska rörelser. Dessa rörelser innebär att när eleverna hör ordet katt ska de 

svara mjau. Den fjärde dagen är det dags för läraren att bedöma elevernas läsförmåga och 

låter dem därför läsa en i taget. Den femte dagen använder läraren bedömningen av elevernas 

läsförmåga för att utvärdera hur mycket eleverna har utvecklats under programmet. Läraren 

väljer sedan ut böcker för nästa vecka i programmet. Enligt Lu (2010) gjorde eleverna stora 

framsteg i sin läsförmåga och utvecklades inom flera områden. Exempelvis deltog eleverna 

mer aktivt i samtal och samarbetade kring uppgifter de blev tilldelade. De stöttade och hjälpte 

också varandra att utvecklas. Detta ledde till att eleverna fick en ökad självkänsla, motivation 

och tro på sina förmågor. Eleverna utvecklades snabbt till självständiga och kritiska läsare 

och kunde tidigare än planerat återgå till sin ordinarie klass.  

 

Alatalo (2011) genomförde en studie i syfte att försöka förstå vilka möjligheter och hinder 

lärare har i utformandet av en läs- och skrivundervisning som hjälper alla elever oavsett 

behov. I studien använde sig Alatalo (2011) av intervjuer med åtta lärare i årskurs 1 och 2 

som har olika utbildning och erfarenhet av läs- och skrivundervisning. Enkäter skickades ut 

till 67 olika skolor och besvarades av 300 verksamma lärare och speciallärare. I studien har 

Alatalo (2011) valt att kategorisera de åtta lärarna i tre grupper som använder i huvudsak 

olika metoder och arbetssätt i sin läs- och skrivundervisning men som också har olika syn på 

undervisningen. I resultatet framgår att samtliga lärare, de åtta som intervjuats och 

respondenterna från enkäterna, anser att en viktig grund i läsinlärningen är elevernas 

fonologiska medvetenhet. Samtliga uppger också att eleverna först och främst måste lära sig 

att automatisera avkodningen för att utveckla en god läsförmåga. I denna studie framkommer 

att lärarna arbetar på olika sätt och använder sig av olika metoder för att lära ut denna 

färdighet. De metoder som framträder mest i studien är de som är lärarstyrda och lär ut 

bokstävernas ljud och form på ett systematiskt sätt, exempelvis Wittingmetoden. En del lärare 

uppger däremot att det många gånger handlar om att pröva och ompröva metoder och 

arbetssätt för att hitta det som passar varje enskild elev bäst. Vidare uppger lärare att läsflyt 

går hand i hand med avkodningen, då elever med svårigheter i läsinlärningen har ett sämre 

läsflyt och därför måste träna mer. Många lärare uppger att det bästa sättet för att utveckla 

elevernas avkodning och läsflyt är att låta eleverna läsa enklare texter enskilt för läraren. Det 
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framgår också att de flesta lärarna arbetar utefter ett bokstavsarbetsschema som innebär att 

bokstävernas ljud och form lärs ut i en viss ordning. I resultatet framgår dock också att en del 

lärare anser sig ha bristfälliga kunskaper i att identifiera vilka svårigheter eleverna har i sin 

läsinlärning, vilket leder till att de upplever att det är svårt att utforma undervisningen så att 

den passar alla elever. Många av lärarna uppger att de försöker bemöta eleverna genom att 

uppmuntra och berömma när de gör framsteg i läsprocessen. Detta för att eleverna inte ska 

tappa självkänslan. Flera lärare anser att detta enklast görs genom att eleverna får arbeta med 

sådant de kan istället för sådant de inte kan och behöver hjälp med.  

  

I och med att den föregående artikeln handlade om vilka “arbetssätt” som användes i 

läsundervisningen, blir det väsentligt att titta närmare på elevernas relation till lärandemiljön i 

klassrummet.  Nyströms (2002) studie syftade till att undersöka vilka läsinlärningsmetoder 

lärare använder sig av i sin läsundervisning, hur interaktionen ser ut mellan lärare och elever i 

klassrummet samt vilken effekt det har på elevernas läsutveckling. I studien ingick 2 skolor 

med 12 barn som inte kunde läsa vid skolstarten och därför valdes ut att delta i studien. 

Genom observationer, och informella och formella intervjuer med lärare och elever kunde 

Nyström (2002) få lyckade resultat. I den ena skolan uppger läraren att de arbetar utifrån 

LTG-metoden, där eleverna har en lärobok i bokstavsinlärning, där de får arbeta i sin egen 

takt och kan gå vidare när de lärt sig en bokstav. I den andra skolan arbetar läraren med 

blandade metoder i sin läsundervisning, men främst ljudningsmetoder. Klassen går 

tillsammans igenom de sex första bokstäverna, därefter får eleverna välja vilka bokstäver de 

vill fortsätta arbeta med. Hon uttryckte att det är viktigt att alla elever arbetar med samma 

bokstav trots att det innebar att de elever som redan lärt 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). Andra elever observerades ha svårt att komma 

igång med arbetet och/eller uppgifter som tilldelas dem, jobbar långsamt och behöver ofta 

hjälp från lärare. Lärarna har en annan uppfattning om sina elever och därför får de ofta inte 

den hjälp de egentligen behöver för att utvecklas till sin fulla potential. Detta framgår tydligt i 

flera av de situationer som Nyström (2002) lyfter fram i sin resultatdel. Hon menar på att det 

är viktigt att läraren förklarar syftet med olika uppgifter så att eleverna har större möjlighet 

att utföra dem på rätt sätt. I de observerade klasserna undviker eleverna läs- och 

skrivuppgifter när de upplever att de inte förstår och inte heller får vägledning av läraren i att 

förstå. Nyström (2002) ställde sig på grund av detta frågan huruvida eleverna utvecklat 

kunskaper i läsförståelse genom de arbetssätt som lärarna använder och kom fram till att 

lärarna inte undervisar i läsförståelsestrategier utan mer använder samtal om texter som grund 

för det arbetet. Det allra viktigaste resultatet som Nyström (2002) tar upp är att det inte finns 

något mönster i elevernas läsutveckling kopplat till vilken metod läraren använder (s. 162–

163). Hon menar på att det här kan bero på att det inte finns en metod som passar universellt 

för alla elever utan lärare måste kombinera olika metoder i sin undervisning. Lärarna i 

studien valde att utgå ifrån en gemensam punkt med bokstavsgenomgångar och samma 

uppgifter, hellre än att individualisera undervisningen. Det framgår alltså tydligt att lärare är 

flexibla i sin läs- och skrivundervisning och inte låser sig till en metod, då det för någon elev 

kan uppkomma svårigheter längs vägen (Nyström, 2002, s. 162–163). 
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Sammanfattningsvis tar ovanstående artiklar upp hur viktigt det är att läraren har kunskap om 

sina elever och kan anpassa undervisningen för att gynna alla elevers läs- och 

skrivutveckling. Det framkommer i artiklarna att elever med läs- och skrivsvårigheter är 

hjälpta av att arbeta i mindre grupper med varierade arbetssätt för att öka deras självkänsla, 

motivation och intresse för läsning. Det framkommer också att fonologisk medvetenhet och 

avkodning lägger grunden för elevernas framgångar i läsning. Därför är eleverna i början av 

sin läsutveckling hjälpta av lärarstyrda metoder som går igenom bokstävernas ljud och form 

på ett systematiskt sätt såsom LTG-metoden. Däremot visar artiklarna också att det inte finns 

en given metod för läsinlärningen utan det är lärarens kunskaper om sina elever som avgör 

hur läsundervisningen ska utformas för att gynna alla elever.  
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5. Diskussion 

 

Vi kommer inledningsvis i detta kapitel att diskutera metoden som vi har använt i denna 

systematiska litteraturstudie. I metoddiskussionen kommer vi att diskutera de styrkor och 

svagheter som finns tillsammans med våra avgränsningar, urvalsprocess och svårigheter vi 

stötte på under arbetsgången. Därefter diskuterar vi resultatdelen som innebär att vi ställer 

resultatet i relation till vårt syfte och vår frågeställning, samt till bakgrunden som ingår i 

denna systematiska litteraturstudie.  

5.1 Metoddiskussion 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie vilket innebär att vi har försökt besvara vår 

frågeställning genom att sammanställa relevant forskning på området. Vi valde en 

litteraturstudie för att vi ansåg att det är enklast för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Validitet och reliabilitet är två viktiga punkter att uppfylla vid en systematisk 

litteraturstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Vi har i metodavsnittet 

redogjort för hur vi har gått tillväga under insamlandet av data, samt hur urvalet och 

avgränsningar gjorts. Därför anser vi att vi har lyckats styrka både validiteten och 

reliabiliteten. Detta innebär att en annan skribent skulle kunna använda samma utförande och 

underlag och komma fram till liknande resultat. Tidigare genomförd forskning skapar en bred 

variation i resultatet som bidrar med möjlighet till att dra slutsatser och fritt reflektera.  

 

Det finns både styrkor och svagheter i vår litteraturstudie som vi vill lyfta och diskutera 

vidare. De sökningar vi har gjort har i huvudsak skett i sökmotorerna PRIMO och ERIC. Vi 

kunde ha använt oss av fler sökmotorer för att utesluta risken att relevant vetenskaplig 

forskning inte tas med i litteraturstudiens resultat. De nyckelord som användes under 

sökningarna visar på den förförståelse vi hade innan vi började och vilken förståelse vi fick 

under sökningens gång, vilket är viktigt att lyfta fram för att skapa förståelse för varför vi 

valde de sökmotorer som vi har använt. Vi hade också med en hel del avgränsningar under 

våra sökningar i ERIC vilket kan ha resulterat i att inte all relevant forskning kom med trots 

att det var just därför avgränsningarna användes. Detta berodde dock på att antalet sökträffar 

var alldeles för stort och varierade mellan nyckelorden som användes. Detta var också 

anledningen till att vi tog beslutet att inte använda samma avgränsningar för alla nyckelord 

utan försökte sprida exempelvis årtalen för att kunna få med mer relevant forskning även om 

den inte var aktuell. Värt att nämna är också det faktum att vi inte begränsade sökningarna till 

att bara inrymma årskurs 1 - 3. Detta berodde på att sökträffarna blev för få under en sådan 

sökning och många av de relevanta artiklarna försvann trots att de handlade om just årskurs 1 

- 3.  

 

Vi har genomfört kvalitetsgranskningar av materialet vilket innebär att det är vår egen 

tolkning av materialet som ligger till grund för de data som redovisas i resultatet. Detta 
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innebär också att vi har analyserat materialet och fört in artiklarna och avhandlingarna i 

kategorier som passar till vårt syfte och vår frågeställning. Dessa kategorier har diskuterats 

fram efter bearbetningen av data och innebär att de artiklar och avhandlingar som redovisas 

har jämförts med bakgrunden.  

 

En av svårigheterna vi stötte på under arbetsgången var att namnge resultatets rubriker 

eftersom de data vi använde innehöll information som var relevant för att kunna besvara vår 

frågeställning men som inte fokuserade på en av metoderna. En del av artiklarna vi använde 

oss av fokuserade på läs- och skrivundervisning generellt och inte en specifik metod för 

läsinlärning (Lu 2010). Andra artiklar fokuserade på digitala verktyg i läsundervisningen för 

att öva exempelvis avkodning men också för att se om eleverna får mer inre och yttre 

motivation vid användandet av digitala verktyg (Ciampa 2012; McKenzie, Spence & 

Nicholas 2018). Att vi satte Tyréns (2013) artikel under rubriken “Metoder med interaktiva 

och digitala inslag i läsundervisningen” beror på att den behandlar både en metod (ASL) som 

nämns i bakgrunden och som anses vara interaktiv. Dessutom handlar den om att använda 

digitala verktyg i läsundervisningen. Vi ansåg att den var bäst lämpad tillsammans med de 

digitala verktygen eftersom det är precis det som ASL-metoden handlar om.  

 

En annan svårighet vi stötte på under arbetets gång var att översätta de engelska begreppen 

och benämningarna som användes i artiklarna i resultatredovisningen och litteraturen till 

bakgrunden. Exempelvis skrev McIntyre et al. (2006) om “connected text” i 

läsundervisningen vilket har översatts till enbart “text” i vår litteraturstudies 

resultatredovisning. Detta gjorde vi för att vi inte kan hitta någon information om vad just 

“connected text” innebär och den svenska översättningen anslutna texter inte skapar 

förståelse för begreppet. Detta innebär att begreppet kan ha en betydelse som vi inte skriver 

fram i resultatet.  

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka läsundervisningen och vilka 

metoder för läsinlärning forskningen anser är mest effektiva. I resultatet framgår att både 

läsundervisningens utformande och elevernas framgångar i läsning påverkas av olika 

faktorer. Det finns flera metoder och strategier som används av lärare i läsundervisningen. 

Dock förespråkas inte en särskild metod som mest effektiv i läsundervisningen utan snarare 

handlar det om varierade arbetssätt. Resultatet indikerar att en kombination är att föredra för 

att effektivisera läsundervisningen och skapa förutsättningar för alla elever att lära sig läsa 

och utveckla sin läsförmåga.  

 

Utifrån denna litteraturstudies resultat går det att dra slutsatsen att det finns många metoder 

och strategier för läsinlärning och att det är hur läraren väljer att utforma läsundervisningen 

som ger svar på vad som är effektivt. Vi ser utifrån resultatet att det finns många faktorer som 

påverkar hur lärare väljer att utforma sin läsundervisning och att dessa faktorer i sin tur 

påverkar elevernas framgångar i läsning. Chambers & Hausmans (2014) undersökning visade 
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tydligt hur viktigt det är för lärare att känna sig uppskattade och stöttade av rektor för att 

motiveras i sitt arbete och utforma läsundervisningen på ett effektivt sätt. Å andra sidan är det 

inte sagt att lärare som arbetar på en skola med lite eller ingen stöttning gör ett sämre arbete 

eller inte strävar mot att eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Det handlar mer om att många 

negativa faktorer som samspelar över en längre tid påverkar hur kreativa och effektiva lärare 

kan vara i sin läsundervisning. Vi kan också se utifrån resultatet hur lärare påverkas av hur 

ledningen väljer att anta olika syn på lärande och inför olika läs- och skrivprogram för att 

effektivisera undervisningen och förbättra elevernas resultat. Emellanåt öppnar nya program 

för läs- och skrivundervisning vägen för praktiserande lärare att utforska sin egen praktik 

(Costello 2012; Vaughn & Faircloth 2013). Vi anser att en lärare måste utforska och 

utvärdera sin undervisning oftare och inte bara i anslutning till en ny reform eller ett nytt 

program. Detta eftersom en lärare som arbetat i många år kan bli låst i sin egen vision och 

syn på lärande och ha svårt att se var undervisningen brister och/eller kan förbättras.  

 

Vi valde också att ta med en ganska avvikande artikel i vår resultatredovisning (Kewaza & 

Welch 2013) eftersom vi genom forskningen kom fram till att stora klasser är något som även 

i Sverige påverkar elevernas framgångar i läsning. Det är självklart att lärare i Uganda som 

har 71 till 100 elever utformar sin undervisning så att alla kan delta samtidigt eftersom en 

lärare omöjligt kan hinna med att individualisera undervisningen för varje enskild elev. I 

Sverige har vi inte så många elever med en enda lärare men vi vill ändå lyfta stora klasser 

som en faktor som påverkar både lärare och elever i läsundervisningen. Elever kommer alltid 

ha olika förutsättningar och behov och lärare kommer alltid stå inför utmaningen att bemöta 

dessa förutsättningar och behov. Ett sätt att bemöta elever med olika behov i stora klasser är 

att införa digitala verktyg i läsundervisningen. Flera av artiklarna undersöker just om elever 

förbättrar sin läsförmåga och får större motivation och intresse för läsning vid införandet av 

digitala verktyg (Ciampa 2012; McKenzie, Spence & Nicholas 2018; Tyrén 2013). Vi anser 

att det är självklart att de digitala verktygen visar på positiva resultat i elevernas prestationer 

eftersom det är något barnen känner till och tycker är roligt. Exempelvis visar McKenzie, 

Spence och Nicholas (2018) med sin app ”A to Z Safari” interaktiva bilder kopplat till 

bokstäver för att motivera eleverna, vilket kan liknas vid de tv- och datorspel eleverna 

använder hemma. Vi anser dock att ett införande av ytterligare teknologi i barnens vardag 

försämrar barnens inre motivation då datorer och Ipads blir en belöning för att de ska 

genomföra uppgifter i skolan. Dessutom uppmuntrar de digitala verktygen till att ta bort de 

fysiska materialen såsom böcker, penna och papper. Något som vi anser är viktiga redskap att 

kunna behärska för framtiden.       

 

Andra artiklar uppvisar att lärare måste kunna möta elever genom andra arbetssätt och 

metoder. Exempelvis måste lärare känna till en stor variation av läsinlärningsmetoder men 

framför allt ha en förståelse för den egna klassen och vilka elever som finns just där. Detta 

innebär att läraren måste ha goda kunskaper om läsundervisning men också hur olika elever 

lär sig samt vad eleverna har med sig för kunskaper och erfarenheter till skolan (Alatalo 

2011). Forskningen i denna litteraturstudie är enig om att eleverna måste ha en god 

fonologisk medvetenhet för att kunna tillägna sig en god läsförmåga. De är därför också 

eniga om att den metod som är viktigast i starten för elevernas läsutveckling är den syntetiska 
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metoden. Detta för att den syftar till att eleverna lär sig att känna igen bokstäver och deras 

tillhörande ljud för att “knäcka koden” och komma vidare i sin läsprocess (Frost 2009). 

Däremot är vägen till att automatisera avkodningen olika lång beroende på elevernas 

förkunskaper och den läsundervisning som läraren utformar. Det framgår att den syntetiska 

metoden också kan utformas på olika sätt för att möta alla enskilda elever. Exempelvis kan 

digitala verktyg gynna elevers tillägnande av kunskap om bokstäver, deras ljud och 

sambandet dem emellan (McKenzie, Spence & Nicholas 2018). Det framgår också att mer 

traditionella metoder såsom LTG (Nyström 2002) och Wittingmetoden (Alatalo 2011) med 

gemensam bokstavsgenomgång och individuell övning i läroböcker skapar framgång i 

läsundervisningen. Både Alatalo (2011) och Nyström (2002) kommer i sina studier fram till 

att det inte handlar om en enskild metod för läsundervisningen utan en blandning av de 

metoder som fungerar i varje enskild elevs fall.    

 

Å andra sidan lyfter resultatet även fram den analytiska metoden som framgångsrik i 

läsundervisningen. Exempelvis visar Davis (2010) undersökning att eleverna blev mer 

motiverade och intresserade i läsaktiviteter när det fanns valmöjligheter och undervisningen 

utgick från elevernas nivå och intressen. Detta är egenskaper som den analytiska metoden, i 

huvudsak Helordsmetoden, erbjuder. Under implementeringen av Helordsmetoden visades 

också hur viktig det sociokulturella perspektivet på lärande är för eleverna och deras 

lärandeprocess. Detta skrivs också fram i vår bakgrund (Nyström 2002). Eleverna 

uppmuntrades i sin läsutveckling genom interaktiva aktiviteter där de fick möjlighet att lära 

sig i samspel med varandra och precis som Nyström (2002) skriver är interaktion en viktig 

faktor i all undervisning i skolan. Säljö (2000) tillägger hur viktigt det är att lärare vägleder 

barnet i dess lärande, det vill säga stöttar i uppgifter tills barnet kan utföra uppgiften på egen 

hand. McIntyre et al. (2006) observerade dock att lärarna i de klasser som “läser mycket” inte 

verkade vägleda eleverna eller stötta dem tillräckligt i deras läsning vilket också resulterade i 

att eleverna inte utvecklade sin läsning i lika stor grad som elever från klasser som “läser 

lite”. Även Maddox & Fengs (2013) undersökning visar på testresultat hos eleverna som 

indikerar att en syntetisk metod är att föredra i elevernas första skolår.  

 

LeDouxs (2007) intervjuer med experter visade på de många fördelar som finns med den 

analytiska helordsmetoden men även de erkände att metoden inte kan stå ensam på grund av 

bristen på den syntetiska metodens viktiga delar, såsom avkodning och genomgångar av 

bokstävernas form och ljud. Eleverna anses behöva ha en kombination mellan analytiska och 

syntetiska inslag i läsundervisningen för att de ska nå störst framgångar i sin läsutveckling. 

Detta framgår tydligt i Nyströms (2002) studie där lärare uppger att de inte använder sig av 

enbart en metod utan försöker blanda metoder eftersom olika elever lär sig på olika sätt. 

Däremot kommer vi i hennes studie fortfarande tillbaka till det faktum att lärare är överens 

om att en viss del av syntetisk metod måste ingå i läsundervisningens första år eftersom 

eleverna måste tillägna sig en god avkodningsförmåga för att kunna ta sig vidare i sin läsning. 

Detta styrks av både McIntyre et. al (2006) och Blythe (2006) där resultaten visar på den 

syntetiska metodens positiva effekter på elevernas läsutveckling.  
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5.3 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua flera pedagoger på olika skolor för att se vilka 

läsinlärningsmetoder de använder. Det skulle även vara intressant att undersöka vilka 

metoder pedagoger använder sig av i undervisningen för andraspråkselever. Ytterligare en 

aspekt som skulle vara intressant är, att undersöka hur pedagoger anpassar valet av läromedel 

till andraspråkselever.  



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

6. Referenser  

 

Alatalo, Tarja (red.) (2016). Läsundervisningens grunder. 2016: (1. uppl.) Malmö: Gleerups. 

 

Blythe, John M. (2006). Computer-based phonological skills training for primary students 

with mild to moderate dyslexia - a pilot study. Australian Journal of Education and 

Developmental Psychology. 2006: vol 6, s. 39-49 

 

Chambers, Jennifer; Hausman, Charles (2014). A Comparative case study of factors 

distinguishing between high and low-performance on reading achievement in elementary 

rural Appalachian schools. NCPEA Education leadership review of doctoral research. 1 (1): 

s. 220-236 

 

Ciampa, Katia (2012). Reading in the digital age: Using electronic books as a teaching tool 

for beginning readers. Canadian Journal of learning and technology 38 (2): s. 2-26 

 

Costello, David Ambrose Roy (2012). The impact of a school’s literacy program on a 

primary classroom. Canadian Journal of education 35 (1): s. 70-81 

 

Davis, Laura (2010). Toward a lifetime of literacy: The effect of student-centered and skills-

based reading instruction on the experiences of children. Literacy Teaching and Learning 15 

(1 & 2): s. 53-79 

 

Ejeman, Göran; Molloy, Gunilla (1997). Metodboken - Svenska i grundskolan. Stockholm: 

Liber AB  

 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber AB 

 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Fridolfsson, Inger (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Frost, J. (2002). Läsundervisning. Praktik och teori. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Haglund, Elisabeth Eva (2016). Läsinsatser och lärmiljöer-metoder och idéer från aktuell 
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Bilaga A Sökordshistorik 

  

Datum  Databas  Sökord/Avgränsning Antal träffar  Urval 1 

Granskning 

 

Urval 2 

Till 

resultat  

2018-03-31 ERIC Literacy learning methods 

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2014 

Avgränsning 3: Teaching 

methods 

Avgränsning 4: Journal Articles  

Avgränsning 5: Elementary 

education 

10,496 

3687 

 

826 

573 

 

465 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2018-03-31 ERIC Early reading  

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2014 

Avgränsning 3: Teaching 

methods 

Avgränsning 4: Journal Articles  

Avgränsning 5: Elementary 

education 

 

13,671 

4202 

 

356 

76 

 

47 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2018-03-31  ERIC Learning to read 

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2014 

Avgränsning 3: Teaching 

methods 

Avgränsning 4: Journal Articles  

11,363 

3963 

 

330 

121 

 

101 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

0 

 

2018-03-31 

 ERIC Whole language  

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2009 

Avgränsning 3: Teaching 

methods 

Avgränsning 4: Journal Articles  

 

5529 

1896 

 

329 

106 

 

83 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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2018-03-31 ERIC Whole language vs Phonics 

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC  

465 

184 

 

8 

 

2 

2018-03-31 ERIC Phonics instruction 

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 1999 

Avgränsning 3: Reading 

instruction 

Avgränsning 4: Journal Articles 

2523 

867 

 

315 

232 

 

35 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

3 

2018-03-31 ERIC Reading instruction 

Avgränsning 1: Fulltext available 

on ERIC 

Avgränsning 2: Since 2009 

Avgränsning 3: Reading 

instruction 

Avgränsning 4: Journal Articles 

Avgränsning 5: Elementary 

education 

63,369 

20,359 

 

3328 

1328 

 

577 

 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2018-03-31 PRIMO Läsförståelse i undervisningen 

Avgränsning 1: avhandlingar 

Avgränsning 2: onlineresurser 

Avgränsning 3: språk: svenska 

 

 

 

152 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2018-04-30 Google Lena Tyrén - vi får ju inte riktigt 

förutsättningarna för att 

genomföra det som vi vill 

1 1 1 
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Bilaga B Artikelöversikt 

 

Publikation

sår utgivare 

Databas/sö

kord 

Författare Titel Syfte 

 

Metod 

 

Slutsats & 

Resultat 

2010 

Literacy 

teaching 

and 

learning 

ERIC/Whol

e language 

Laura Davis Toward a 

lifetime of 

literacy: The 

effect of 

student-

centered and 

skills-based 

reading 

instruction on 

the experience 

of children 

Undersöka 

elevers 

upplevelser 

av två olika 

undervisnin

gsmodeller - 

elevcentrera

d och 

färdighetsba

serad 

undervisnin

g 

Fokusgrupper 

med intervjuer 

av eleverna 

och 

individuella 

intervjuer, 

enkäter och 

observationer 

Eleverna 

uppskattade en 

elevcentrerad 

modell då den 

erbjöd 

valmöjligheter, 

samarbete och 

aktivt deltagande 

i sitt eget 

lärande. 

Eleverna fick ett 

negativt 

beteende vid 

färdighetsbasera

d undervisning- 

Blyga/svaga 

elever undvek 

uppgifter och 

aktiviteter.  

2013 

Speeches/M

eeting 

Papers; 

Reports - 

Research 

ERIC/ 

Whole 

language vs 

phonics 

Krissy 

Maddox och 

Jay Feng 

Whole 

language 

instruction vs. 

Phonics 

instruction: 

Effect on 

reading fluency 

and spelling 

accuracy of 

first grade 

students 

Undersöka 

vilken av 

helordsmeto

den och 

ljudningsme

toden som 

har bäst 

effekt på 

elevernas 

läsflyt och 

stavning.  

För- och 

eftertester i 

läsflyt och 

stavning.  

Eleverna i 

gruppen som 

fick instruktioner 

utefter 

ljudningsmetode

n hade bättre 

resultat i både 

läsflyt och 

stavning. 

Helordsmetoden 

ger eleverna 

bättre resultat i 

läsförståelse och 

utvecklar 

meningsfullhet 

från texter.  

 

 

2007 

School of 

education 

ERIC/Whol

e language 

vs phonics 

Amanda 

LeDoux 

Investigating 

the 

implementation 

Undersöka 

Helordsmet

oden styrkor 

Intervjuer med 

fem experter 

inom 

När 

helordsmetoden 

inkluderar 



42 

Dominican 

University 

of 

Carlifornia 

of Whole 

language: 

Strenghts and 

weaknesses 

och 

svagheter 

läsning/tidig 

läs- och 

skrivkunnighet 

avkodning är det 

en effektiv 

undervisningsmo

dell.  

2006 

Literacy 

teaching 

and 

learning 

ERIC/ 

Phonics 

instruction 

Ellen 

McIntyre, 

Elizabeth 

Rightmyer, 

Rebecca 

Powell, 

Sherry 

Powers och 

Joseph 

Petrosko 

How much 

should young 

children read? 

A study of the 

relationship 

between 

development 

and instruction.  

Undersöka 

om barn 

som får läsa 

mycket 

texter läser 

bättre efter 

ett år än 

barn som 

inte får lika 

mycket tid 

till att göra 

det.  

Observera och 

skriva 

fältanteckninga

r, samt 

intervjuer med 

lärare om sin 

undervisning i 

läsning.  

Barnen i de 

klasser som 

“läser lite” 

anslutna texter 

utvecklar bättre 

avkodningsfärdi

gheter än de barn 

som ingår i 

“läser mycket”-

klasser 

2006 

Australian 

Journal of 

Education 

and 

Developme

nt 

Psychology 

ERIC/ 

Phonics 

instruction 

John M. 

Blythe 

Computer-

based 

phonological 

skills training 

for primary 

students with 

mild to 

moderate 

dyslexia - a 

pilot study.  

Undersöka 

om 

programmet 

Phonics 

Alive! 2: 

The sound 

blender 

utvecklar 

avkodningsf

ärdigheter 

hos elever 

med 

dyslexi, 

samt om 

samarbete 

mellan skola 

och hem 

kan ge 

effekt på 

elevernas 

läsfärdighet

er 

För- och 

eftertester, 

observationer 

och föräldrars 

svar på en 

enkät.  

Eleverna i 

experimentgrupp

en förbättrade 

sina resultat i 

läsförståelse, 

avkodning och 

nonsensord. 

Kontrollgruppen 

uppvisade inte 

lika stora 

framsteg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

The 

Electronic 

Journal of 

e-learning 

ERIC/Phon

ics 

instruction 

Sophie 

McKenzie, 

Aaron 

Spence och 

Maria 

Nicholas 

Going on 

Safari: The 

design and 

development of 

an early years 

literacy iPad 

application to 

Undersöka 

appen A to 

Z Safari’s 

användbarh

et i 

läsundervisn

ingen för att 

10 elevers 

resultat från 

appen, semi-

strukturerade 

intervjuer med 

två lärare och 

observationer.  

A to Z Safari 

appen var 

användbar i 

läsundervisninge

n trots att 

designen 

behövde 
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support letter-

sound learning 

utveckla 

elevernas 

läsfärdighet

er 

förbättras något.  

2012 

Canadian 

Society for 

the study of 

education 

ERIC/Read

ing 

instruction 

David 

Ambrose 

Roy Costello 

The impact of a 

school’s 

literacy 

program on a 

primary 

classroom 

Undersöka 

sin 

läsundervisn

ing utifrån 

helordsmeto

d, 

ljudningsme

tod och 

läsnivå i 

förhållande 

till sin 

vision.  

Observationer, 

lärarjournal 

och 

inspelningar av 

händelser 

Läsnivåerna 

begränsade 

elevernas 

valmöjligheter 

vilket ledde till 

frustration hos 

eleverna och 

sämre 

prestationer i 

läsning.  

2013 

David 

Publishing 

ERIC/Read

ing 

instruction 

Samuel 

Kewaza och 

Myrtle I. 

Welch 

Big class 

challenges: 

Teaching 

reading in 

primary classes 

in Kampala, 

Uganda’s 

central 

Municipality 

Undersöka 

vilka 

utmaningar 

lärare i 

Kampala 

står inför i 

sin 

läsundervisn

ing, 

avseende 

metoder 

som 

används, 

material och 

lärares 

attityder.  

Enkäter till 

lärare och 

rektorer, 

intervjuer med 

lärare och 

rektorer och 

observationer.  

De metoder som 

används är i 

huvudsak de som 

kan underlätta 

körläsning. 

Lärare hinner 

inte med att ge 

uppmärksamhet 

till enskilda 

elever.  

2012 

Canadian 

Journal of 

learning 

and 

techonolog

y 

ERIC/Read

ing 

instruction 

Katia 

Ciampa 

Reading in the 

digital age: 

Using 

electronic 

books as a 

teaching tool 

for beginning 

readers 

Undersöka 

elevernas 

attityder och 

upplevelser 

av läsning 

generellt 

och genom 

e-böcker.  

Observationer, 

enkäter, 

intervjuer med 

lärare och 

rapportkort.  

Elever som 

innan 

implementeringe

n uppvisade 

negativa 

attityder deltog 

aktivt i e-

böckerna, 

återfick intresse, 

motivation och 

självförtroende 

för läsning och 

kunde återgå till 

den ordinarie 

undervisningen 
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innan 

implementeringe

ns slut.  

2013 

Truman 

Pierce 

institute 

ERIC/Read

ing 

instruction 

Margaret 

Vaughn och 

Beverly 

Faircloth 

Teaching with 

a purpose in 

mind: 

Cultivating a 

vision 

Utforska 

hennes 

vision i 

förhållande 

till 

läsundervisn

ingen och 

elevernas 

upplevelser 

Observationer 

med 

reflekterande 

fältanteckninga

r. För- och 

eftertest i 

elevernas 

läsutveckling,e

nkät samt 

intervjuer med 

deltagarna.  

Eleverna fick 

delta i 

meningsfulla 

läsaktiviteter 

som utvecklade 

deras läsnivå 

över sin årskurs. 

Resultatet visar 

också att lärare 

kan vara 

kreativa, 

anpassningsbara 

och flexibla i sin 

läsundervisning.  

2014 

National 

Council of 

Professors 

of 

Educational 

administrati

on 

ERIC/ 

Reading 

instruction 

Jennifer 

Chambers 

och Charles 

Hausman 

A Comparative 

case study of 

factors 

distinguishing 

between high 

and low-

performance on 

reading 

achievement in 

elementary 

rural 

Appalachian 

schools 

Undersöka 

vad som 

utmärker 

höga och 

låga 

prestationer 

hos två 

liknande 

skolor. 

Observationer 

och intervjuer 

med lärare och 

rektorer.  

Att faktorer 

såsom lärares 

moral, lärares 

effektivitet, stöd 

från ledning, 

fortbildning och 

läsundervisninge

ns utformning 

påverkar elevers 

prestationer i 

läsning.  

2010 

Internationa

l Education 

studies 

ERIC/ 

Reading 

instruction 

Lucia Y. Lu Phonics and 

Semiotics for 

early 

intervention 

Undersöka 

om tre 

elever i 

riskzonen 

för läsning 

som grupp 

kunde 

utveckla 

sina 

läsfärdighet

er genom 

Clay’s 

Reading 

Recovery. 

Observationer 

och intervjuer 

med eleverna.  

Eleverna fick 

bättre 

självförtroende, 

kunde arbeta 

tillsammans 

kring uppgifter 

samt fick ökad 

motivation och 

intresse för 

läsning.  
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2013 

Specialpeda

gogiska 

institutione

n, 

Stockholms 

universitet 

PRIMO/läs

förståelse i 

undervisnin

gen 

Catharina 

Tjernberg 

Framgångsfakt

orer i läs- och 

skrivlärande - 

En 

praxisorientera

d studie med 

utgångspunkt i 

skolpraktiken 

Undersökte 

vilka 

faktorer som 

påverkar 

elevernas 

framgångar 

i läsning 

och 

skrivning.  

Observationer 

och intervjuer 

med lärare 

samt enkäter 

Lärarna i 

undersökningen 

arbetar medvetet 

med att skapa 

struktur i läs- 

och 

skrivundervisnin

gen för att möta 

upp elever med 

svårigheter. I 

resultatet 

framgår också att 

det inte finns en 

metod för 

läsinlärning som 

är effektiv för 

alla elever.   

2011 

Kompendie

t Göteborg 

PRIMO/läs

förståelse i 

undervisnin

gen 

Tarja Alatalo Skicklig läs- 

och 

skrivundervisni

ng i åk 1-3 

Undersökte 

lärares läs- 

och 

skrivundervi

sning för att 

ta reda på 

vilka 

möjligheter 

och 

svårigheter 

de står inför.  

Enkätundersök

ning och 

intervjuer med 

lärare 

Lärarna arbetar 

ofta med 

lärarstyrda 

metoder för 

bokstavsinlärnin

g såsom 

Wittingmetoden. 

Prövar och 

omprövar för att 

möta upp elever 

som har 

svårigheter i 

läsning och 

skrivning. 

Lärarna anser sig 

ha bristande 

kunskaper om 

läsning och 

läsinlärning.  

2013 

Centrum för 

utbildnings

vetenskap 

och 

lärarforskni

ng, 

Göteborgs 

universitet 

Google/Len

a Tyrén - vi 

får ju inte 

riktigt 

förutsättnin

garna för 

att 

genomföra 

det som vi 

vill 

Lena Tyrén “Vi får ju inte 

riktigt 

förutsättningarn

a för att 

genomföra det 

som vi vill” - 

En studie om 

lärares 

möjligheter och 

hinder till 

förändring och 

förbättring i 

Undersökte 

om ASL-

metoden, 

användande 

datorer i 

undervisnin

gen, kunde 

förändra läs- 

och 

skrivundervi

sningen till 

det bättre.  

Samtal med 

lärare och 

elever, 

observationer 

och förde 

dagbok. 

Eleverna 

producerade 

kvalitativa texter 

och fick större 

glädje i läsning 

och skrivning. 

Olika resultat vid 

parövningar - 

elever stjälpte 

eller hjälpte 

varandra i sin 

läs- och 
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praktiken skrivutveckling.  

 


