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Sammanfattning 
PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de 

senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning 

visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. Med hjälp av 

specifika inlärningsmetoder kan undervisningen öka elevernas läsförståelse. 

 

Den här studiens syfte är att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast 

förekommande bland behöriga lärare som är verksamma i årskurs 1 från två kommuner i 

Västsverige. 

 

För att undersöka detta har en kvantitativ studie med enkät som redskap genomförts. 

Enkätundersökningen gick ut till lärare i årskurs 1, som är verksamma i två kommuner i 

Västsverige. Totalt deltog 12 respondenter i undersökningen. 

 

Resultatet visar att läs- och skrivinlärningsmetoderna Att skriva sig till läsning, Läsning på 

talets grund och Bornholmsmodellen är de metoder som är vanligast förekommande i läs- och 

skrivundervisningen bland de tillfrågade lärarna. Studien visade även att lärarna använder olika 

läs- och skrivinlärningsmetoder i symbios med varandra.  

 

Några slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat kopplat till frågeställningarna är att 

respondenterna blandar metoder och pedagogiska synsätt i sin undervisning. De respondenter 

som har mest kunskap om metoderna är de som arbetat flest antal år. De flesta respondenterna 

är enhetliga i sin inställning till metodvalet och de metoder de föredrar att använda. Även att 

det finns olika faktorer som påverkar deltagarnas val av metod, exempelvis tillgång på digitala 

verktyg och tidigare forskning. 
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INLEDNING 
Resultatet av PISA-undersökningar visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats 

avsevärt under de senaste åren. Svaga läsare är den grupp där den största försämringen kan ses 

(Skolverket 2013, s.12). 

 

Forskning visar att lärare inte själva har tillräckliga kunskaper kring språklig struktur. Det 

försvårar läs- och skrivinlärningsundervisningen (Alatalo 2011, s.177). Utan en bra läs- och 

skrivundervisning i grundskolans tidigare år, finns det en risk för att gruppen med svaga läsare 

ökar. 

 

Läs- och skrivundervisningen är en viktig del i elevernas skolgång och utan den kan de inte 

utveckla de förmågor som Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(2011) redogör för i ämnet svenska. Förmågorna handlar om att kunna läsa olika texter samt 

kommunicera kring dem i tal och skrift. Om eleverna inte kan läsa och skriva kan de inte ta till 

sig nya kunskaper genom text. 

 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning samt under vår studietid har vi stött på flera olika 

läs- och skrivinlärningsmetoder som till exempel Läsning på talets grund, Kiwimetoden, Att 

skriva sig till läsning, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden. Vi är nu nyfikna på vilka av 

dessa metoder som används av verksamma lärare i grundskolans tidigare år, även vad lärarna 

har för inställning till de olika metoderna. 

 

Vår förhoppning är att undersökningen kan hjälpa oss i vår framtida yrkesroll, genom att vi 

kommer att ha tillägnat oss större kunskap när vi ska lära våra elever att läsa och skriva. 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast 

förekommande bland behöriga lärare som arbetar i årskurs 1 från två kommuner i Västsverige. 

Frågeställningar 

Vilken läs- och skrivinlärningsmetod är vanligast förekommande? 

Vad har lärare för kunskap inom läs- och skrivinlärning? 

Vad har lärare för inställning till olika läs- och skrivinlärningsmetoder? 

Vilka faktorer anser lärare påverkar deras val av läs- och skrivinlärningsmetod? 

Centrala Begrepp 

Fonologisk medvetenhet: 

Fridolfsson (2008, s.23) redogör för Fonologisk medvetenhet och dess betydelse är att eleven 

blir medveten om att vårt språk är uppbyggt av olika ljud. Alla ljud som finns i vårt språk kallas 

fonem. Konsonanterna och vokalerna i det svenska språket har ett fonem kopplat till sig, alltså 

bokstavens/grafemets ljud. Om en elev ska kunna lära sig läsa måste eleven förstå kopplingen 

mellan fonemet och grafemet. 

 

Analytisk inlärningsmetod: 

Fridolfsson (2008, ss.106, 85) beskriver att en analytisk metod går ut på att eleverna lär sig att 

se ord som en helhet. När de har lärt sig ett ord kommer eleven inse att det går att fördela i 

mindre delar. Ordet består av bokstäver: grafem, och bokstäverna består av ljud: fonem. 
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Författaren benämner även den analytiska inlärningsmetoden som top-down och att det är ett 

pedagogiskt synsätt innehållande stora variationer. 

 

Syntetisk inlärningsmetod: 

Fridolfsson (2008, ss.105, 23, 85) beskriver att en syntetisk metod går ut på att eleverna först 

ska lära sig kopplingen mellan fonem och grafem. När eleven förstår kopplingen mellan ljud 

och bokstäver är eleven fonologiskt medveten. Den syntetiska inlärningsmetoden kan även 

kallas bottom-up och är ett pedagogiskt synsätt innehållande stora variationer.
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BAKGRUND 
I bakgrundsavsnittet kommer det lyftas fram ett urval exempel på tidigare forskning som kan 

kopplas till syftet med vår studie, att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är 

vanligast förekommande bland behöriga lärare som arbetar i årskurs 1. Först kommer det 

beskrivas forskning kring Sveriges PISA-resultat i läsförståelse. Sedan följer en redogörelse av 

forskning om lärares läs- och skrivundervisning. Till sist redovisas de olika läs- och 

skrivinlärningsmetoderna vi valt att ha med i vår undersökning. 

Tidigare forskning 

Läsförståelse och PISA-resultat 

Reichenberg (2012) redogör, i sin artikel ”Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och 

Sverige – en översikt”, för en jämförelse mellan svensk och norsk läsforskning. Anledningen 

till jämförelsen, är de skilda resultat som PISA-undersökningen visade 2009. I Sverige hade 

elevernas läsförståelse försämrats och i Norge hade ingen signifikant skillnad skett. Med detta 

som bakgrund var syftet med artikeln att ta reda på varför det skiljer sig mellan länderna. Enligt 

Skolverket (2013, s.12) har PISA-resultaten i läsförståelse fortsatt att sjunka för svenska elever. 

De elever med sämre läsförståelse är den grupp, vars resultat sjunkit mest. De elever med god 

läsförståelse har också försämrats men inte lika mycket som de tidigare nämnda. Stremfel 

(2014) framhäver i sin artikel ”Slovenia on its Own Way Towards Improving PISA Results“, 

att staterna som ingår i Europeiska Unionen(EU) har kommit överens om ett gemensamt 

utbildningsmål. PISA-resultaten används som ett riktmärke och överenskommelsen mellan EU-

länderna är att 2020 ska eleverna med svag prestation i läsförståelse ligga under 15 %. 

 

I sin artikel redogör Reichenberg (2012), för vilka metoder som använts vid läsforskningen i 

Sverige. Surveyundersökningar med uppföljningar av videodokumentation, intervju, enkät, 

observation och interventionsstudier, är några metoder som använts vid undersökningar av hur 

lärare undervisar i läs- och skrivinlärning. Interventionsstudier innebär att undersöka effekter 

av en handling. NE.se (2000) förtydligar att en surveyundersökning handlar om en 

urvalsundersökning som i sin tur betyder en stickprovsundersökning. Reichenberg (2012) 

beskriver jämförelsen av forskningsmetoderna och det framkom att svenska forskare oftare 

använder intervju med efterföljande observation som redskap i sin undersökning.  

 

Reichenberg (2012) förklarar att det framkom att i svenska klassrum var tyst läsning följande 

av en skriftlig recension, en vanligt förekommande komponent i läs- och skrivundervisningen. 

Samtal kring lästa texter var ett inslag som inte förekom särskilt frekvent av olika anledningar. 

Den tidigare forskningen visade att i norska klassrum var det ett stort fokus på läsinlärning och 

inte på läsförståelse, precis som i de svenska klassrummen. I Norge genomfördes åtgärder för 

att förbättra elevernas läsförståelse. Anmarkrud och Bråten (2012) förklarar i sin artikel 

”Naturally-Occurring Comprehension Strategies Instruction in 9th-Grade Language Arts 

Classrooms”, vikten av att alla norska språklärare lär ut läsförståelse redan från början i 

undervisningen. Det är ett uttryckligt krav som står i den Norska läroplanen. Jönsson (2007, 

ss.233, 236-237) presenterar i sin avhandling att gemensam läsningen gynnar eleverna, vilket 

inspirerar och avdramatiserar läsningen. Vid enskild läsning är det svårare att kontrollera var 

eleverna befinner sig i sin läsprocess och är därför uppstyrd av läraren. Fri läsning finns inte i 

skolan eftersom det är läraren som bestämmer vart och när den enskilda läsningen ska äga rum.  

 

I Reichenbergs forskningsöversikt (2012) framkommer flera olika förklaringar till resultatet i 

PISA-undersökningen 2009. Hon anser att för att kunna svara på frågan ordentligt hade det 
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krävts mer forskning som bygger på filmad undervisning. Det visar hur lärare verkligen 

undervisar inom läs- och skrivinlärning och inte hur de säger att de undervisar. Hon anser även 

att fler interventionsstudier, hade gjort det enklare att förklara PISA-resultatet 2009. 

Lärares läs- och skrivundervisning 

Vi har huvudsakligen studerat två avhandlingar, skrivna av Tarja Alatalo (2011) och Catharina 

Tjernberg (2013). De har undersökt liknande syften som den här studien, vilket gör dem 

aktuella. Alatalo och Tjernbergs avhandlingar är också inriktade på de tidigare åren i 

grundskolan. Alatalo (2011) har skrivit en avhandling som redogör för hur skicklig läs- och 

skrivundervisning ser ut i årskurs 1-3. Tjernberg (2013) har skrivit en avhandling som handlar 

om framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisningen med fokus på lärarnas undervisning. 

Anpassad undervisning 

Lärarna som skildras i Tjernbergs avhandling (2013, s.151) framhäver att det inte finns någon 

specifik läs- och skrivinlärningsmetod som passar alla elever. Det finns ingen färdig mall att 

utgå från när det kommer till att hitta en metod som passar en specifik elev. Alatalo (2011, s.83) 

har också intervjuat lärare som betonar just det som Tjernberg beskriver. Lärarna måste anpassa 

sin undervisning till eleverna och eftersom alla elever är olika behövs olika metoder användas 

i undervisningen. Lärarna i Alatalos avhandling berättar även att de inte använder någon 

specifik metod för den första skrivinlärningen utan låter eleverna experimentera med språket 

själva (Alatalo 2011, s.92). I Tjernbergs avhandling (2013, ss.152-153) redogör lärarna för att 

det är viktigt att vara förberedd på att alla elever har olika förutsättningar. De beskriver att 

lärarna modifierar befintliga metoder till sina egna för att de ska passa in i deras elevgrupp. 

Språklig medvetenhet 

Alatalo (2011, ss.78-79, 82) beskriver hur lärare använder sig av Bornholmsmodellen på deras 

skola. Eleverna stöter på Bornholmsmodellen och arbetar med språklekar redan i förskoleklass. 

Arbetet fortskrider sedan i årskurs 1 för att öka den fonologiska medvetenheten bland eleverna. 

Alatalo påvisar i sitt resultat att flera av lärarna som intervjuas inte vet vad begreppet fonologisk 

medvetenhet innebär. Detta tror hon kan bero på uppdelningen av förskoleklass och årskurs 1. 

Lärare som har ett nära samarbete med förskoleklass har större kunskap kring fonologisk 

medvetenhet. I Block och Dukes (2012, s.62) studie om hur lärarna kan förbättra elevers läsning 

i de tidiga åldrarna beskrivs den fonologiska medvetenheten som en viktig faktor när det 

kommer till läsundervisning. Det är viktigt att kunna leka med språket och genom leken lära 

sig språkliga regler (Tjernberg 2013, s.127). 

Avkodning och läsförståelse 

Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky och Seidenberg (2002) framställer i sin artikel ”How 

should reading be taught?”, att elever som lär sig läsa genom en ljudningsmetod, där hen 

kopplar samman fonem och grafem, har enklare för att läsa nya ord än elever som har lärt sig 

läsa genom en annan metod. Enligt Alatalos forskning (2011, ss.85-89) redogör lärarna för att 

de arbetar mycket för att eleverna ska förstå avkodningens principer. Resultatet av hennes 

undersökning visar att läsning är det som är vanligast förekommande för att träna läsning. Det 

framkom inte att lärarna undervisar om läsförståelsestrategier i sina klasser och det tolkar 

Alatalo som att det inte sker. Jönsson (2007, s.152) däremot har observerat lärare som använder 

sig av specifika metoder för att öka elevernas läsförståelse. Med hjälp av metoderna lyckas de 

öka elevernas förståelse och engagemang för texterna. Tjernberg (2013, s.182) beskriver att det 

är vanligt förekommande med högläsning och samtal kring texter för att öka elevernas 

läsförståelse och ordförråd. 
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Läs- och skrivsvårigheter 

Alatalos (2011, ss.177, 209) resultat visar att lärare saknar kunskap kring språkets struktur samt 

vanliga stavningsregler. Lärarna som saknar dessa kunskaper har svårt att identifiera elever med 

läs- och skrivsvårigheter, då de själva inte har tillräckligt med kunskap om läsprocessen. Enligt 

Alatalo är det ett flertal lärare som låter sina elever arbeta med egen läsning när de knäckt 

läskoden. Det missgynnar de elever som har svårigheter, därför att svårigheterna inte upptäcks 

lika enkelt när de läser själva. Block och Duke (2012, s.64) beskriver att läsning utanför skolan 

gynnar många elever och de elever som läser mycket visar sig också bli bättre läsare. I 

Tjernbergs avhandling berättar lärarna om vilken betydelse stöttning har för eleverna. Stöttning 

av läraren eller stöttning av en annan kamrat kan ge eleverna med läs- och skrivsvårigheter, vad 

de behöver för att lyckas med sin läsning (Tjernberg 2013, s.161). Denton, Foorman och Mathes 

(2003) redogör för, i sin artikel “Perspective: Schools That “beat the odds - Implication for 

reading instruction” att metoder som innehåller komponenterna fonologisk medvetenhet, flyt, 

konstruktion av mening och ordförråd, kan vara effektiva för att förebygga samt motverka läs- 

och skrivsvårigheter. 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 

Syfte 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) beskrivs syftet 

med svenskundervisningen i skolan. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uttrycka sig 

i det svenska språket, för olika ändamål, samt lära sig kommunicera. Undervisningen ska 

motivera eleverna till att fortsätta skriva och läsa. Även stimulera dem till att skriva olika slags 

texter, bearbeta dem, samarbeta kring texter och kritiskt granska dem. Genom 

svenskundervisningen ska eleverna få förståelse för hur det svenska språket är uppbyggt. 
 

Att kunna kommunicera med hjälp av ett språk ger förutsättningarna till fortsatt lärande i 

skolan, vardagen och resten av livet. Det finns olika kunskaper kring ett språk, kunskaper om 

språket och kunskaper i språket. Kunskaper om språket handlar om hur språket är uppbyggt 

medan kunskaper i språket handlar om att veta hur man ska uttrycka sig i olika situationer eller 

sammanhang (kommentarmaterial till kursplanen i svenska 2016). 

Förmågor 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) redogörs det för 

fem förmågor i ämnet svenska. Elever ska under sina nio år i den svenska grundskolan fått, i 

undervisningen, förutsättningar för att behärska de förmågorna. Förmågorna är “formulera sig 

och kommunicera i tal och skrift”, “läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften”, “anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”, “urskilja språkliga 

strukturer och följa språkliga normer” samt “söka information från olika källor och värdera 

dessa”. Enligt kommentarmaterial till kursplanen i svenska (2016) kan förmågorna även ses 

som långsiktiga mål. 

Läs- och skrivinlärning 

Under det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 1-3 i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) står det att elever ska genom undervisningen 

utveckla lässtrategier samt strategier för att skriva. Strategierna ska gynna eleverna i skapandet 

och läsandet av olika slags texter och sedan bearbetningen av dessa. Enligt kommentarmaterial 

till kursplanen i svenska (2016) sker läsningen och skrivningen av olika texter i skolan som en 
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progression genom alla grundskolans år. Strategierna introduceras i årskurs 1-3 men avanceras 

sedan i de högre årskurserna. 

Läs- och skrivinlärningsmetoder 

I det här avsnittet kommer det göras en beskrivning av de läs- och skrivinlärningsmetoderna vi 

valt att ha med i vår studie. Metoderna är beskrivna, så långt det är möjligt, utifrån personen 

som är grundare till den specifika metoden. Vi är medvetna om att lärare anpassar metoderna 

efter den elevgrupp de har. Därför är beskrivningarna generella. 

Analytiska läs- och skrivinlärningsmetoder 

1. Läsning på talets grund (LTG): 

 

Leimar (1974, ss.63-66, 86) beskriver metoden Läsning på talets grund (LTG) och förklarar att 

eleverna ska lära sig läsa utifrån den talspråksutveckling eleverna befinner sig i. Det ska handla 

om meningsfulla ord för eleven och det ska då skapas ett intresse för att lära sig. “På talets 

grund” menas att eleven lär sig tala genom kommunikation med andra. Den gemenskapen ska 

även locka fram att tillsammans lära sig läsa och skriva. Läraren styr upp undervisningen utifrån 

elevens eget talspråk. Eleven upptäcker tidigt i processen att skrift är nedskrivet tal och har 

därför en betydelse. LTG-metoden är uppbyggd av fem faser där varje text bearbetas genom de 

olika faserna. Detta för att skapa en struktur i undervisningen för eleven samt läraren. De fem 

faserna är: Samtalsfasen, Dikteringsfasen, Laborationsfasen, Återläsningsfasen och 

Efterbehandlingsfasen. 
 

Samtalsfasen börjar med att eleverna skapar en gemensam utgångspunkt att diskutera kring. 

Det kan vara ett föremål, en situation, en lek eller liknande. Eleverna får med hjälp av varandras 

språkkunskaper beskriva exempelvis föremålet de har studerat. De får träna på att beskriva 

egenskaper av olika slag och även öka sitt ordförråd med hjälp av varandra och läraren (Leimar 

1974, s.88). 

 

Dikteringsfasen kan kopplas till samtalsfasen eller genomföras separat. I dikteringsfasen ska 

läraren skriva ner de meningar som eleverna skapar kring den gemensamma upplevelsen. 

Eleverna hjälps åt med formuleringarna medan läraren skriver ner dem på exempelvis ett 

blädderblock för att eleverna ska kunna studera texten. Här visar läraren tydligt att elevernas 

talspråk kan uttryckas i text samt några av de språkliga strukturer som finns. Språkliga 

strukturer i den svenska skriften är att vi skriver från vänster till höger samt att varje mening 

börjar med stor bokstav och avslutas med punkt (Leimar 1974, s.90). 

 

Laborationsfasen går ut på att eleverna ska börja undersöka texten som de gemensamt skrev i 

dikteringsfasen. De får tillsammans “läsa” den. Vissa elever läser och andra följer med i den 

mån de kan. Sedan delar läraren ut remsor med bokstäver, ord och meningar från texten. 

Eleverna ska hitta sin bokstav, ord eller mening i den befintliga texten (Leimar 1974, s.94). 

 

I återläsningsfasen ska läraren enskilt med varje elev läsa texten som de gemensamt skapat. 

Läraren börjar läsa medan eleven fyller i de ord som de lärt sig och kommer ihåg. Genom att 

höra ordet och se ordet lär sig eleven kopplingen mellan fonem och grafem. Läraren stryker 

under de ord eleven redan kan och de ord eleven ska träna mer på (Leimar 1974, s.98). 

 

Den sista fasen, efterbehandlingsfasen, sker direkt efter återläsningsfasen. Eleven får nu arbeta 

med de understrukna orden. De skriver av orden på kort som de samlar i en specifik låda. När 
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eleven lärt sig ordet får hen lägga kortet i lådan. De som samlat ihop många kort får försöka 

skapa meningar med hjälp av sina ord (Leimar 1974, s.102). 

 

2. Kiwimetoden: 

 

Johanesson Vasberg (2001, s.67) klargör att Kiwimetoden är en läsinlärningsform som bygger 

på momenten; Högläsning, Gemensamt läsande, Gemensamt skrivande, Vägledd läsning och 

Självständig läsning. 

 

Högläsningen ska vara ett moment där läraren läser för att väcka elevernas lust för att läsa. För 

att eleverna inte ska tappa den röda tråden, i texten, ska detta genomföras med få avbrott i 

läsandet. Om avbrott förekommer är de till för att ge eleverna en chans att reagera på något som 

de hört i texten (Johanesson Vasberg 2001, ss.68-69). 

 

Under den gemensamma läsningen läser läraren tillsammans med hela klassen eller med en 

grupp elever, i en storbok. De börjar med att samtala om bokens titel, författare, bilder och 

genre. Under läsandet pekar läraren på orden, för att eleverna ska höra och se dem samtidigt. 

Samma text läses vid flera tillfällen. Det gör att eleverna, vid omläsning, själva kan hjälpa till 

att läsa (Johanesson Vasberg 2001, ss.69-74). 

 

Det gemensamma skrivandet kan baseras på en gemensam upplevelse. Eleverna formulerar 

texten och läraren skriver. Texter som klassen har producerat tillsammans är bra att läsa upp 

för eleverna. Dessa texter innehåller ett språkmönster, som de är bekanta med samt bygger på 

deras egna erfarenheter (Johanesson Vasberg 2001, ss.76-78). 

 

Den vägledda läsningen sker i grupper om fyra till åtta elever. Eleverna ska ha varsin av samma 

bok, denna bok kallas lillbok. Den ska vara lagom utmanande och passa gruppen för att de ska 

kunna träna en specifik lässtrategi. De börjar med att samtala om textens titel, bilder eller något 

annat intressant i boken. Eleverna förbereds genom samtalet för att kunna läsa texten tyst på 

egen hand. Läraren hjälper till om en elev stöter på svårigheter i texten. De har en avslutande 

diskussion som bygger på förberedda frågor av läraren samt elevernas egna frågor (Johanesson 

Vasberg 2001, ss.78-83). 

 

Den självständiga läsningen ska vara ett dagligt inslag i undervisningen. De böcker som finns 

tillgängliga för eleverna, ska sedan tidigare vara bekanta genom gemensam läsning och vägledd 

läsning. Det bör finnas en bra plats där eleverna kan sitta och läsa. För att återkoppla sin läsning 

träffas eleverna i grupper för att samtala om sina lästa texter (Johanesson Vasberg 2001, ss.87-

90). 

Syntetiska läs- och skrivinlärningsmetoder 

1. Att skriva sig till läsning (ASL): 

 

Trageton (2014, ss.85-90) redogör för metoden Att skriva sig till läsning (ASL). Enligt metoden 

ska eleven, med hjälp av dator eller lärplatta samt ett ljudande tangentbord, lära sig läsa. ASL 

kan påbörjas redan i förskolan genom att låta eleverna lekskriva med ett ljudande tangentbord. 

De kan vid tidig ålder producera bokstavsräckor med hjälp av digitala verktyg. På detta sätt kan 

de upptäcka kopplingen mellan grafem och fonem som de hör med hjälp av det ljudande 

tangentbordet. 
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I förskoleklass bör eleverna först göra ett bokstavstest för att se hur många bokstäver de känner 

till. Därefter får de chans att lekskriva via digitala verktyg för att utforska fler bokstäver med 

hjälp av ljudande tangentbord. En nytt test görs i slutet av förskoleklass eller i början av årskurs 

1. Det är även av stor vikt att alfabetet finns tillgängligt på flera platser i klassrummet för att 

kunna användas vid behov. Det ska vara både stora och små bokstäver och de ska vara skrivna 

med typsnittet Arial (Trageton 2014, ss.104-108). 

 

I årskurs 1 är det bra att starta med ett bokstavstest om eleverna inte gjort ett i förskoleklass. De 

som inte kan alla bokstäver, får stöttning med det. De andra ska fortsätta skriva på sitt digitala 

verktyg. Ingen traditionell bokstavsinlärning rekommenderas. Alla barn ska inte behöva lära 

sig en bokstav i taget, i samma takt som klasskamraterna. Många av eleverna kan redan de flesta 

bokstäverna om de har arbetat med ASL i förskoleklassen. I årskurs 1 arbetar de med att skriva 

olika textgenrer (Trageton 2014, ss.131-141). 

 

I årskurs 2 ska eleverna, till viss del, börja skriva för hand. De ska i första hand fortsätta skriva 

på sitt digitala verktyg. De ska vidareutveckla skrivningen av olika genretexter, precis som de 

gjorde i årskurs 1. Nu ska även läsförståelsen tränas ännu mer genom att tillsammans med andra 

samtala om och recensera lästa böcker (Trageton 2014, ss.167-168). 

 

2. Bornholmsmodellen: 

 

Lundberg beskriver sin version av Bornholmsmodellen där materialet sträcker sig över 15 

veckor om man arbetar med språklekarna varje dag (Lundberg 2007, ss.24-25). Det har visat 

sig att elever med svagare läsning når målen om de arbetar enligt modellen under sina första år 

i skolan. Metoden är uppbyggd av språklekar som Lundberg kategoriserar i fem olika delar. 

“Lyssna på ljud”, “Ord och meningar”, “Första och sista ljudet i ord”, “Fonemens värld - 

analys och syntes” och “Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning” (Lundberg (2007, 

ss.19-22). 
 

Den första delen, Lyssna på ljud, handlar om att eleverna ska lära sig vara uppmärksamma på 

de ljud som finns i deras omgivning. Delen handlar om att väcka ett intresse för dessa ljud 

(Lundberg 2007, s.27). 

 

Den andra delen, Ord och meningar, handlar om att skapa en grundförståelse hos eleverna att 

vårt språk kan delas upp i ord och meningar. De ska lära sig innebörden av det skrivna språket 

och exempelvis inte svara “tåg” när man frågar om de kan säga ett långt ord (Lundberg 2007, 

s.33). 

 

Den tredje delen, Första och sista ljudet i ord, handlar om att eleverna ska upptäcka att ord är 

uppbyggda av fonem. Det är generellt enklare att urskilja det första fonemet i ett ord än det sista 

och därför är språklekarna formade för träning på alla fonem. Eleverna får även lära sig att 

lägga till och ta bort fonem på ett ord (Lundberg 2007, s.45). 

 

Den fjärde delen, Fonemens värld - analys och syntes, handlar om att fördjupa sig i fonemen 

och analysera dem. Fonemen kan vara svåra att urskilja i det talade språket då de ibland kan 

flyta ihop eller försvinna helt. Eleverna måste träna mycket eftersom två fonem ibland låter som 

ett (Lundberg 2007, ss.61-62). 

 

Den femte, och sista delen, Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning, handlar om att 

eleverna ska knyta ihop den kunskapen de fått från tidigare delar. De ska använda sin kunskap 
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om fonem och föra samman dem med ett grafem och sedan bilda ett ord eller meningar 

(Lundberg 2007, s.82). 

 

3. Wittingmetoden: 

 

Maja Witting har skapat en metod för att på lång sikt förebygga läs- och skrivsvårigheter. I 

Wittingmetoden används en speciell form av språkstruktur som anses neutral. Det beror på att 

ljuden och tecknen i ett språk är neutrala tills dess att de sätts i ett samband för läsaren eller 

skrivaren. Undervisningen delas in i två arbetsmoment; avlyssningsskrivning och fritt 

associerande. Avlyssningsskrivning handlar om den symbolfunktionella kunskapen och är 

teknisk medan fritt associerande handlar om förståelsen för innehåll. Den tekniska delen ska 

automatiseras hos eleverna för att avkodningen ska kunna ske flytande. Förståelsedelen kan 

däremot inte automatiseras och är en process eleverna måste träna på i hela sitt liv 

(Wittingföreningen 2016, Wittingföreningen 2013). 
 

I avlyssningsskrivningen används de neutrala språkstrukturerna då eleverna får lyssna på olika 

språkljudskombinationer. Eleverna lär sig skilja ut fonemen de hör samt koppla samman dem 

med grafemet som hör till ljudet. Här inser eleverna att skrivprocessen samtidigt är en del av 

läsprocessen och tvärtom. Materialet är anpassat för eleverna som ges möjlighet att utvecklas i 

sin takt. Det krävs en viss uppmärksamhet från läraren som ska veta var eleverna befinner sig i 

sin utveckling (Wittingföreningen 2013, Witting 2005, s.67).  

 

Den fria associationen handlar om att eleverna får skapa text utifrån sin kreativa förmåga, helt 

utan gränser och regler. Under det självständiga arbetet är elevansvaret en grundläggande 

faktor. Här ska läraren inta en passiv roll och med sin expertis i språket, endast finnas till 

elevernas hjälp. Läraren ställer öppna frågor till eleverna och de får fundera över betydelsen av 

ord och diskutera med hjälp av varandra. Läsförståelsen gynnas av den fria associationen 

eftersom språket blir anpassat efter vart eleven befinner sig i sin utveckling. Eleverna måste 

själva styra sin undervisning genom att meddela läraren om deras funderingar över språket 

(Wittingföreningen 2013, Witting 2005, s.69). 
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TEORETISK RAM 
Vår teoretiska ram innehåller tre olika inlärningsteorier. Teorierna beskriver olika sätt att förstå 

elevernas utveckling när det kommer till lärande i skolan. Dessa teorier är lämpliga för vårt 

arbete då de är lärandeteorier med syfte att koppla elevernas lärprocess till läs- och 

skrivundervisning. 

Vygotskijs syn på lärande 

Den sociokulturella teorin är starkt förknippad med Lev Vygotskij. Hans teori framhåller att 

tanken och språket är associerade med varandra och utan samspel kan inte tanken och språket 

utvecklas (Lindquist 1999, ss.282, 133). Vygotskij understryker vikten av att vara en aktiv elev, 

en aktiv lärare samt vara i en aktiv miljö. Det är den aktiva lärarens uppgift att strukturera miljön 

för att eleven ska kunna vara aktiv. Läraren kan inte kontrollera vad eleven tar in för kunskap 

genom undervisningen, men kan kontrollera miljön. Läraren bör göra detta för att miljön ska 

samspela med eleven. Vygotskij påpekar även att undervisningen ska spegla elevens intresse 

(ss.73, 26, 21, 14). 

 

Den närmaste utvecklingszonen är ett av Vygotskijs mest kända teoretiska begrepp. Det innebär 

att eleven har två utvecklingsnivåer: den aktuella och den närmaste utvecklingsnivån. Den 

aktuella utvecklingsnivån är nivån eleven befinner sig i, medan elevens närmaste 

utvecklingszon är nivån den kan nå. Eleven når den sistnämnda nivån om hen får hjälp av någon 

som innehar mer kunskap. Genom imitation samt stöd av den personen, som kan vara en lärare, 

kan eleven utföra uppgifter som de inte hade klarat av på egen hand (Lindquist 1999, ss.15, 

269-271). 

 

I sina teorier om minnet kom Vygotskij fram till att eleverna blir bättre på att minnas genom att 

använda olika sinnen. Några minns enklare genom att använda synen, och exempelvis läsa en 

text. Somliga minns bättre genom att använda hörseln och då behöver de få någonting berättat 

eller uppläst. Ytterligare andra minns istället bättre genom att använda kroppsliga rörelser. 

Något som Vygotskijs teori även påpekade, var att minnet fungerade bättre om eleverna var 

intresserade av ämnet. Det betyder att om undervisningen är intressant, presterar eleverna bättre 

under lektionen. Det är därför av stor vikt för läraren att göra undervisningen intressant för sina 

elever (Lindquist 1999, ss.87, 91). 

Deweys syn på lärande 

John Dewey är en filosof och företrädare för den pragmatiska synen på lärande, att lära genom 

att göra (Dewey 1999, s.11). Kopplingen mellan elevens tänkande och erfarenhet kan bidra till 

att lösa problem. Genom att tänka på ett problem kan eleven resonera kring en lösning, som 

sedan bearbetas och testas praktiskt (s.196). Undervisningen blir till en helhet när eleven 

försätts i en situation där deras erfarenhet prövas. Eleven tillämpar kunskaperna de fått som 

behövs för att hantera situationen. Eleven ansvarar för att försöka lösa det eventuella problemet 

som kan uppstå. Det är lärarens uppgift att se till att eleven ges tid att utöva sina teorier kring 

lösningen av problemet (s.208). 

 

De aktiviteter som utformas i den gemensamma miljön i skolan bidrar till formning och fostran 

av individerna. Individerna har varsin roll i den gemensamma aktiviteten och när den rollen 

fullföljs skapas ett emotionellt deltagande. Det gör att de känner sig värdefulla och en balans 

skapas mellan deltagarna. Individer som lämnas för sig själva eller utanför gemenskapen 
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kommer heller inte integreras i den gemensamma miljön (Dewey 1999, ss.57-58). Dewey 

(1999, ss.76-77, 180-181) poängterar att skolan behöver tillämpa de hjälpmedel som finns för 

att skapa gemensamma aktiviteter. Det behövs även skapas socialt medvetande hos eleverna för 

att de ska kunna tillämpa sina förmågor i den gemensamma aktiviteten. Det är intresset och 

förståelse som behöver bli centrala i skolan. Intresse betyder att eleven, i en utvecklande 

situation, tar emot det som är nytt. 

Skinners syn på lärande 

Frederic Skinners syn på lärande utgår från behaviorismens beteendeteori. Hans teorier kring 

inlärning hos barn går under beteckningen operant betingning. (Skinner 2013, s.8). Skinner 

(2013, ss.57, 59) anser att betingning är det som undervisning i största grad är uppbyggd av. 

Eleverna hade lärt sig vissa specifika saker utan lärarens hjälp men det hade tagit betydligt 

längre tid. Det är tack vare den instrumentella betingningen i undervisningen som eleverna 

utvecklas i en snabbare takt. Instrumentell betingning är ett modernare uttryck för “belöning 

och bestraffning”. 

 

Det optimala för att lära en elev skriva är att, genom respons, betinga fram korrekta bokstäver 

som eleven skriver. Metoden anses idag inte speciellt effektiv, eftersom läraren inte har tid att 

sitta och ge respons direkt till alla eleverna i klassen. För att en sådan betingning ska visas 

effektiv måste responsen ske direkt och inte lång tid efter att eleven skrivit klart (Skinner 2013, 

s.72). 

 

Skinner (2013, s.73) beskriver att genom gemensam läsning kan det skapas en självalstrande 

stimuli hos eleverna. Självalstrande stimuli, att känna frihet från att inte kunna något, kan styras 

fram av läraren. Exempelvis får eleverna gemensamt läsa en kort text som presenteras av 

läraren. Här är det eleverna som redan kan läsa som får ha en framstående position i arbetet. 

Läraren tar sedan bort några bokstäver från texten. Eftersom eleverna redan läst texten kan de, 

utan problem, läsa den igen. Läraren tar bort ytterligare bokstäver och eleverna läser igen. Den 

här proceduren fortskrider tills hela texten är borttagen. Eleverna har nu memorerat texten och 

även de elever som inte kan läsa har lärt sig texten utantill. Det har då skapats självalstrande 

stimuli genom undervisningen.
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METOD 
I metodkapitlet beskrivs vilken metod respektive undersökningsredskap som använts i 

undersökningen. Det förklaras vilken population som valdes och hur studien genomfördes. Det 

klargörs även hur det tagits hänsyn till de etiska forskningsprinciperna samt hur undersökningen 

har tillförlitlighet och giltighet. Slutligen redogörs för bearbetning och analys av resultatet. 

Kvantitativ metod 

Trost (2012, ss.18, 23) redogör för att det är en kvantitativ studie som borde göras om syftet är 

att ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt något är. I en kvantitativ studie används olika 

uttryck för mängd och det används siffror vid sammanställningen av resultatet. Jonsson (2007, 

s.198) beskriver två olika tillvägagångssätt att behandla statistik. Det ena sättet har som syfte 

att endast redogöra för resultatet i en undersökning. Det andra sättet har istället som syfte att 

generalisera resultatet och dra slutsatser. Genom att kombinera de här två tillvägagångssätten i 

en undersökning ges möjlighet att presentera statistik i form av diagram och tabeller. Det ges 

även möjlighet att kommentera resultatet och tydliggöra för kopplingar mellan slutsatserna. 

Kvantitativ metod i vår undersökning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är 

vanligast förekommande bland behöriga lärare som arbetar i årskurs 1. Vi vill mäta hur vanligt 

förekommande de olika metoderna är därför valdes en kvantitativ metod. Undersökningens 

resultat är mätbart då det går att statistiskt sammanställa utifrån lärarens val av metod. Genom 

statistisk bearbetning, med tillämpning av ett kvantitativt synsätt, skulle det kunna ge ett 

mätbart resultat. 

Undersökningsredskap 

Som redskap valdes enkät för att det uppfyller den kvantitativa aspekten med studien och för 

att resultatet då blir mätbart. Valet av undersökningsredskap gjordes i enlighet med Trost (2012, 

s.15) som tydliggör att det är syftet med en studie som avgör vilket undersökningsredskap som 

passar bäst. Andra undersökningsredskap som kan användas i en kvantitativ studie är intervju 

och observation. Det hade inte genom intervju eller observation varit möjligt att nå så många 

deltagare som var tänkt med studiens population. Redskapen hade dock varit möjliga, baserat 

på antalet respondenter som besvarade enkäten. 

Enkät som redskap 

Dimenäs (2007, ss.82-84) beskriver att en kvantitativ studie är baserad på numeriska data och 

resultatet kan skrivas i sifferform. Kvantitativ betyder mängd och antal vilket resulterar i att 

enkät är ett bra redskap för att samla in data till en kvantitativ studie. Björkdahl Ordell (2007, 

s.85) betonar fördelar med enkät som redskap i en vetenskaplig studie där intresset är att få fram 

fakta i mängder. Det ges möjlighet till en större population, till exempel när man vill veta hur 

ofta något förekommer eller hur vanligt ett fenomen är. Ytterligare en fördel med enkät som 

redskap är att det är lättare att uppnå sanningsenlighet. Det är enklare att kryssa sanningsenligt 

på en anonym enkät, vilket innebär att respondenterna vågar vara ärliga i sina svar. Nackdelen 

med att skicka ut en anonym enkät är däremot att deltagarna kanske inte lägger ner lika mycket 

tid på att svara på frågorna. Ytterligare en nackdel är att om det uppstår frågor hos deltagarna, 

finns det ingen som kan svara på dem. Det kan betyda att de struntat i att svara på vissa frågor 

och det kan påverka mätbarheten på ett negativt sätt. 
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Population 

Undersökningen baserades på lärare som arbetar med läs- och skrivinlärning. Studiens 

population var därför behöriga lärare från två kommuner i Västsverige som arbetar med läs- 

och skrivinlärning i årskurs 1. Population valdes på grund av den korta tidsramen för 

undersökningen. Hade fler kommuner valts in i populationen hade det inneburit mer arbete och 

krävt mer tid. I undersökningen ingick samtliga skolor, där det finns årskurs 1, i de två 

kommunerna. Enkäten skickades till rektorerna på skolorna och därför visste vi inte exakt hur 

många lärare som skulle kunna delta. Vår uppskattning är att det finns omkring 40 lärare som 

uppfyller kriterierna för att besvara enkäten. Den uppskattningen gjordes eftersom enkäten 

skickades till 22 rektorer på sammanlagt 26 skolor. 

Genomförande 

Under avsnittet om genomförandet återges en beskrivning av undersökningen. Inledningsvis 

beskrivs hur enkäten och pilotstudien framställts och utförts samt hur vi tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. Avslutningsvis redogörs för hur vi har försäkrat oss om 

undersökningens tillförlitlighet och giltighet. 

Utformning av enkät 

Trost (2012, s.12) poängterar att en enkät ska utformas utifrån studiens syfte. Syftet är att ta 

reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast förekommande i årskurs 1. Vi 

var även noga med att enkätens frågor skulle vara direkt kopplade till studiens frågeställningar. 

Enkäten konstruerades på en internetsida som heter www.surveymonkey.se. Det är ett digitalt 

hjälpmedel, framförallt när det kommer till att skapa enkäter men även sammanställning av 

resultat, eftersom färdiga diagram och tabeller skapas i programmet. Vissa frågor bestod av 

alternativ i en femgradig skala, från “stämmer inte alls” till “stämmer i mycket hög grad”. 

Enkätens svarsalternativ var även utformade för att lärarna i högsta grad skulle kunna skriva 

egna kommentarer på frågorna. 

Pilotstudie 

Som en förberedelse genomfördes en pilotstudie bland lärare som arbetar i årskurs 1 på skolorna 

vid vilka vi själva gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi skickade enkäten och bad dem 

svara samt kommentera eventuella felformuleringar. Enkätens tillförlitlighet testades och 

pilotstudien ansågs inte innehålla några missuppfattningar. När vi hade fått svar, såg vi att 

resultatet uppfyllde det som var syftet med undersökningen. Därigenom testades 

undersökningsredskapets giltighet. Lärarna lämnade inga kommentarer och inga ändringar 

gjordes i enkäten efter pilotstudien. 

Enkät 

Vi skickade enkäten och missivbrevet till samtliga rektorer på de 26 berörda skolorna. De fick 

sedan vidarebefordra dem till de verksamma lärarna i årskurs 1 på dessa skolor. Då vi inte var 

i kontakt med lärarna gjorde det att enkäten blev så anonym som möjligt. Enkäten skickades ut 

den 17:e november. I mejlen skrevs det att lärarna hade till den 30:e november på sig att svara 

på enkäten. Den 27:e november skickades ett påminnelsemejl till samtliga rektorer för att 

deltagarna skulle komma ihåg att svara på enkäten i tid. Den första december hade 12 lärare 

svarat på enkäten. I samråd med Helena Bergmann1 beslöts det att de 12 respondenternas svar 

vara tillräckliga för att utgöra en grund för ett undersökningsresultat. 

                                                 
1 Handledning examensarbete, 2016-12-02, Helena Bergmann, Högskolan i Borås 

http://www.surveymonkey.se/
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Forskningsetiska principer 

Som forskare är det viktigt att ha koll på de forskningsetiska principerna man bör ta hänsyn till. 

Vetenskapsrådet (2002, s.6) redogör för fyra allmänna krav som gäller om man ska bedriva 

forskning. De är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Studien uppfyller vad informationskravet innebär genom missivbrevet som skickades ut till 

rektorerna. I missivbrevet framgick vem som var ansvarig, vilken organisation studien var 

knuten till samt att det var frivilligt att delta. Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna kunde 

välja att inte delta genom att inte svara på enkäten. Då enkäten skickades ut till rektorerna, vet 

vi inte vilka lärare som svarade. Enkäten blev anonym genom bruket av 

www.surveymonkey.se, som gjorde att vi inte visste vilka lärare som deltog. Anonymiteten 

uppfyller konfidentialitetskravet. Resultat av studien har endast publicerats i det här 

examensarbetet vilket gjort att även nyttjandekravet uppfyllts. 

Tillförlitlighet och giltighet 

För att försäkra oss om att studien hade reliabilitet och validitet utfördes en pilotundersökning 

innan den huvudsakliga undersökningen genomfördes. Det innebar att enkäten skickades ut till 

några personer utanför populationen. Frågorna testades då, och risken för eventuella 

missuppfattningar kunde uteslutas. Enkätsvaren från pilotstudien granskades noga och ställdes 

i samband med studiens syfte för att uppnå reliabilitet och validitet. 

 

Trost (2012, ss.61, 63) anger att reliabilitet innebär, om en undersökning görs igen skulle 

resultatet bli detsamma. Enkäten har då tillförlitlighet. För att se till att studien har reliabilitet 

ska undersökningen inte innehåller svåra ord eller formuleringar som gör att deltagarna 

uppfattar frågorna på olika sätt. De som deltar i en undersökning ska i största möjliga mån inte 

kunna missuppfatta frågorna. För att en studie ska uppnå validitet måste resultatet 

överensstämma med det som är syftet med undersökningen. Med den överensstämmelsen 

menas att resultatet har giltighet. Genom studien har vi fått svar på det som var syftet med 

undersökningen. 

Bearbetning/Analys 

Vid bearbetningen av enkäten användes www.surveymonkey.se. Enkäten skapades med hjälp 

av internetsidans mallar. Det användes olika frågetyper i enkäten. Internetsidan kunde 

sammanställa resultatet i diagram och tabeller. Det är ett bra hjälpmedel när det kommer till att 

bearbeta svar ur ett kvantitativt synsätt. Inspiration togs från internetsidan då det gjordes 

diagram och tabeller utifrån enkätsvaren. 

Enkät 

Innan analysen av resultatet gjordes, genomfördes en bortfallsanalys. Enkäten skickades ut till 

cirka 40 lärare varav 12 deltog i undersökningen. Ett externt bortfall utgör en stor skillnad 

mellan populationen och deltagarna i studien. Det gör att generella slutsatser inte borde dras 

utan en försiktighet bör råda. Ett lokalt bortfall förekom, då vissa deltagare inte besvarat alla 

frågor. Deltagarna togs inte bort då det inte hade någon större betydelse för studien (Trost 2012, 

ss.147-148). 

 

Det empiriska resultatet från undersökningen sammanställdes med siffror i tabeller och handlar 

om vad lärarna svarat utifrån sina erfarenheter. En fråga i enkäten behandlade vad deltagarna 

själva anser sig ha för kunskap inom läs- och skrivinlärning. Materialet analyserades i 

www.surveymonkey.se och sammanställdes som en tabell där frågan står till vänster och en 

http://www.surveymonkey.se/
http://www.surveymonkey.se/
http://www.surveymonkey.se/
http://www.surveymonkey.se/
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skala med fem alternativ till höger. Resultatet visas i siffror på hur många deltagare som har 

valt respektive alternativ (Trost 2012, s.153). Tabellen beskrivs sedan med text för att förtydliga 

resultatet. Det ska ge läsaren en djupare förståelse för tabellens innehåll (Björkdahl Ordell 2007, 

s.94). 

 

Nästföljande steg var att materialet började analyseras och överföras från 

www.surveymonkey.se till ett Microsoft Word dokument. Först skrevs det i en löpande text. 

Sedan kontrollerades frågorna och det bestämdes vart diagram och tabeller skulle placeras. 

Därefter undersöktes de tabeller och diagram som www.surveymonkey.se skapat. De som 

internetsidan presenterade visade sig inte vara de bästa. Därför valdes Microsoft Words version 

av tabeller och stapeldiagram. Till sist sammanställdes texten med tabellerna och diagrammen. 

Det som inte var relevant för studien togs bort.

http://www.surveymonkey.se/
http://www.surveymonkey.se/
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RESULTAT 
I resultatavsnittet redovisas respondenternas svar på enkäten. Rörande vilka läs- och 

skrivinlärningsmetoder som är vanligast förekommande bland behöriga lärare som arbetar i 

årskurs 1 från två kommuner i Västsverige. Resultatet presenteras genom tabeller och diagram 

som redogör för deltagarnas förkunskaper och inställning till olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder. Till att börja med presenteras enkätens bakgrundsfrågor. Sedan 

redovisas vad lärare har för kunskap inom läs- och skrivinlärning. Till sist redogörs det för vad 

lärare använder för metoder i sin undervisning. 

Vad har lärarna för erfarenhet och behörighet? 

Inledningsvis i enkäten ställdes två bakgrundsfrågor. Dessa behandlade deltagarnas behörighet 

och utbildning samt erfarenhet av undervisning i läs- och skrivinlärning. Frågorna ställdes för 

att kunna upptäcka en eventuell koppling mellan deltagarnas utbildning och erfarenhet i 

förhållande till val av metod. 

 

Redovisning av svar på enkätfråga 1 och 2: 
 Har du utbildning inom läs- och skrivinlärning? 

 Hur länge har du arbetat som behörig lärare? Skriv antal år, avrunda uppåt. 
 

Den första frågan, om deltagarnas utbildning, besvarades av samtliga respondenter. Elva av 

deltagarna angav att de hade utbildning inom läs- och skrivinlärning. En av deltagarna saknade 

utbildning inom ämnet. 

 

Deltagarnas erfarenhet besvarades med de antal år, avrundat uppåt, som de arbetat som behöriga 

lärare. Svaren presenteras i den ordning enkätsvaren kom in; 1, 19, 16, 4, 5, 16, 10, 5, 2, 25, 17 

och 19. Medelvärdet för antal verksamma år för respondenterna, var 11,6 år, avrundat till 12 år. 

Vad har lärare för kunskaper inom läs- och skrivinlärning? 

Den tredje frågan i enkäten behandlade vad deltagarna har för kunskap inom läs- och 

skrivinlärning. Deltagarna fick ange vilka metoder de fått med sig genom sin utbildning i läs- 

och skrivinlärning. Den fjärde och femte frågan redogjorde för vad deltagarna själva ansåg sig 

ha för kunskap inom ämnet. Frågorna ställdes för att få en djupare förståelse för lärarnas val av 

metod. 

 

Redovisning av svar på enkätfråga 3: 
 Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder fick du kunskap om genom din utbildning? 

 

Fråga nummer tre besvarades av samtliga respondenter (Figur 1). Ett flertal av deltagarna angav 

att de fått kunskap om fler än en läs- och skrivinlärningsmetod genom sin utbildning. Figur 1 

visar att två av deltagarna fått kunskap om ASL. Nio av deltagarna skrev att de fått utbildning 

om LTG. Tre av deltagarna angav att de fått kunskap om Kiwimetoden. Två av deltagarna 

redogjorde för att de fått kunskap om Wittingmetoden, och fyra av deltagarna beskrev att de 

fått kunskap om Bornholmsmodellen genom sin utbildning. 
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Figur 1. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder respondenterna fick genom sin utbildning. 

 

Figur 1 visar även att tio av deltagarna redogjorde för någon annan metod som de fått kunskap 

om genom sin utbildning. Några av de begrepp som de beskrev som andra metoder var; 

Storbok/Lillbok, Bottom-up, Top-down och Gemensam läsning. 

 

Redovisning av svar på enkätfråga 4: 

 Jag känner att jag har tillräckligt med kunskaper för att undervisa inom läs- och 

skrivinlärning. 

 

 
Figur 2. Huruvida respondenterna har kunskap om läs- och skrivundervisning. 

 

I denna fråga skulle respondenterna förhålla sig till det påstående som stämmer in på dem bäst. 

Frågan besvarades av samtliga respondenter (Figur 2). De fick frågan huruvida de själva ansåg 

att de hade tillräckligt med kunskap för att undervisa inom läs- och skrivinlärning. Figur 2 visar 

att ingen av deltagarna svarade “stämmer inte alls” eller “stämmer i mycket liten grad”. En av 

deltagarna svarade “stämmer i ganska liten grad”. Hälften av deltagarna svarade “stämmer i 

ganska hög grad”. Fem av deltagarna svarade “stämmer i mycket hög grad”. 
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Redovisning av svar på enkätfråga 5: 
 Jag anser att jag har goda kunskaper om metoden nedan: 

 
Tabell 1. Respondenternas kunskaper om olika läs- och skrivinlärningsmetoder. 

Jag anser att jag har 

goda kunskaper om 

metoden nedan: 

Stämmer 

inte alls 
Stämmer i 

mycket 

liten grad 

Stämmer i 

ganska 

liten grad 

Stämmer i 

ganska hög 

grad 

Stämmer i 

mycket 

hög grad 

ASL (att skriva sig 

till läsning) 
0 1 4 4 3 

LTG (läsning på 

talets grund) 
0 0 2 4 6 

Kiwimetoden 2 0 4 4 1 

Wittingmetoden 4 3 3 1 1 

Bornholmsmodellen 0 0 2 5 5 

  

Respondenterna skulle i denna fråga förhålla sig till det påstående som de anser stämmer bäst. 

Samtliga respondenter svarade på fyra av delfrågorna. Delen som handlade om Kiwimetoden 

besvarades av elva deltagare (Tabell 1). ASL, LTG och Bornholmsmodellen är de metoder som 

lärare anser att de har mest kunskap om. Under alternativen “stämmer i ganska hög grad” och 

“stämmer i mycket hög grad” svarade tio deltagare LTG, tio deltagare Bornholmsmodellen 

samt nio deltagare ASL. Det är Wittingmetoden som flest deltagare anser sig ha dåliga 

kunskaper om. Sju av deltagarna svarade “stämmer inte alls” eller “stämmer i mycket liten 

grad”. Tabell 1 visar att Kiwimetoden hamnar i mitten, då åtta av deltagarna svarade “stämmer 

i ganska liten grad” eller “stämmer i ganska hög grad”. 

Vilken läs- och skrivinlärningsmetod är vanligast förekommande? 

Enkätfråga sex och sju besvarar vilken läs- och skrivinlärningsmetod som är vanligast 

förekommande och varför deltagarna valde just den metoden.  

 

Redovisning av svar på enkätfråga 6 och 7: 

 Vilken, av ovanstående, metod/metoder använder du i din undervisning? Om annan, 

vilken? 

 Varför har du valt den metoden? 
 

Samtliga respondenter besvarade frågorna. Åtta av respondenterna skrev att de använder fler 

än en metod i sin undervisning. Fyra av deltagarna redogjorde för att det inte är tillräckligt att 

endast använda en metod i läs- och skrivundervisningen för att kunna nå alla elever. Ett flertal 

av deltagarna beskrev att de arbetar med ASL och LTG i symbios i undervisningen.  

 

Resultatet av enkätfrågorna 6 och 7 visade att sju av deltagarna angivit att de använder någon 

form av ASL i sin undervisning. Hälften av deltagarna redogjorde för att de använder sig av 

LTG. Två av deltagarna uppgav att de använder sig av Kiwimetoden. Sex av deltagarna angav 

att de arbetar med Bornholmsmodellen. En av deltagarna beskrev att eleverna arbetar enligt 

Bornholmsmodellen i förskoleklassen, alltså inte i årskurs 1.   

 

Respondenterna angav ett flertal anledningar till varför de valt just en metod. En deltagare 

angav tidigare forskning som en faktor i valet av metod. Ytterligare anledningar som beskrevs 

var att det fanns yttre faktorer som påverkade deras metodval, exempelvis tillgång till digitala 
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verktyg. De skrev även att det var kommunen som bestämmer vilken metod som ska användas. 

Fem av deltagarna beskrev att det är deras egen erfarenhet som spelar in i deras val av metod. 

Vad har lärare för inställning till olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder? 

Den åttonde frågan i enkäten redovisar vilken läs- och skrivinlärningsmetod som deltagarna 

föredrar att använda i sin undervisning. 

 

Redovisning av svar på enkätfråga 8: 

 Jag föredrar att använda den här metoden: 
 
Tabell 2. Respondenternas inställning till användandet av olika läs- och skrivinlärningsmetoder. 

Jag föredrar att 

använda den här 

metoden: 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

i mycket 

liten 

grad 

Stämmer 

i ganska 

liten 

grad 

Stämmer 

i ganska 

hög grad 

Stämmer 

i mycket 

hög grad 

Totalt 

ASL (att skriva sig 

till läsning) 

1 1 1 3 4 10 

LTG (läsning på 

talets grund) 

1 1 0 4 4 10 

Kiwimetoden 2 1 3 1 1 8 

Wittingmetoden 5 0 1 2 0 8 

Bornholmsmodellen 0 0 2 6 2 10 

 

Samtliga respondenter har svarat på något av alternativen till motiveringsfrågorna. Tabellen 

visar hur många deltagare som svarat på respektive fråga (tabell 2). Flest deltagare föredrog att 

använda ASL, LTG och Bornholmsmodellen i sin undervisning. Där svarade åtta deltagare 

“stämmer i ganska hög grad” eller “stämmer i mycket hög grad” på LTG och 

Bornholmsmodellen. ASL föredrogs att användas av sju respondenter som svarade “stämmer i 

ganska hög grad” eller “stämmer i mycket hög grad”. Tabell 2 visar att Kiwimetoden ligger i 

mitten med flest deltagare under “stämmer i ganska liten grad”. Det är Wittingmetoden som 

lägst antal deltagare föredrog att använda i sin undervisning. Fem svarade “stämmer inte alls”. 

Lärarnas egna kommentarer 

Enkäten avslutades med en avrundningsfråga där deltagarna fick ge tips till blivande lärare 

angående läs- och skrivinlärning i årskurs 1. Det var en öppen fråga där respondenterna fick 

kommentera fritt. Respondent 2 respektive 7 innebär att det är den andra och den sjunde 

deltagaren som svarat på enkäten. Det som redovisas är de svar som är relevanta för studien. 

 

Redovisning av svar på enkätfråga 9: 

 Har du några tips till blivande lärare gällande undervisning i läs- och skrivinlärning? 

 

Frågan besvarades av de flesta respondenterna. En deltagare redogjorde, som tips till blivande 

lärare att: 
 

“Bli bra på en metod och starta där. Sedan kommer du att forma din undervisning till din egen modell inspirerad 

av andra”. 
(respondent 2) 
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Tre av respondenterna uppgav att det är viktigt att våga testa en metod, samt våga byta om den 

inte fungerar. 

 

En deltagare redogjorde, att inspirera eleverna är nyckeln till att få dem att läsa. Som lärare 

tjänar man på att utgå från något som eleverna är intresserade av. 

 
“Inre drivkraft är den bästa hjälpen till lärande barn”  

(respondent 7) 
 

En av deltagarna redogjorde för att det är viktigt att acceptera att eleverna utvecklas olika fort 

och det kräver att läraren är insatt i elevens språkliga utveckling. Kartläggning av elevens 

språkliga utveckling är en viktig utgångspunkt.
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det resultatet som anses relevant för studiens syfte. Syftet med 

studien har varit att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast 

förekommande i årskurs 1. Studiens frågeställningar är invävda i diskussionen och presenteras 

i relation till resultatet. Det jämförs sedan och redovisas i förhållande till den forskning och 

litteratur som beskrivits i bakgrundskapitlet samt i ställs i relation till den teoretiska ramen. 

Lärares erfarenhet och behörighet 

Enkätsvaren visade att alla deltagarna utom en hade utbildning inom läs- och skrivinlärning. Vi 

valde att kalla deltagaren, som saknade utbildning, för Lärare X. Vi ställde oss frågan varför 

Lärare X besvarade enkäten eftersom det i missivbrevet framfördes en önskan om att endast 

behöriga lärare skulle delta i studien. Trots att Lärare X inte hade någon utbildning, redogörs 

det för att hen fått kunskap kring ett antal läs- och skrivinlärningsmetoder under sin utbildning. 

En anledning till detta skulle kunna vara att Lärare X svarat fel, men vi utgår från de svar som 

deltagaren gett. Det skulle kunna vara så att hen har en lärarutbildning men inte är behörig 

svensklärare. Vi drar slutsatsen att det är erfarenhet som gjort att Lärare X beskrev sig ha goda 

kunskaper kring de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna eftersom hen har arbetat som lärare 

i tio år. I övrigt fanns det inget specifikt som skiljde svaren Lärare X gav från de andra 

respondenternas, varför de är medräknade i resultatet. 

 

Undersökningen var inriktad på samtliga lärare, i två kommuner, som arbetade i årskurs 1. 

Resultatet av undersökningen visade att respondenterna hade arbetat i olika antal år. På grund 

av det, skiljde sig antal verksamma år mellan deltagarna. Våra jämförelser och slutsatser dras 

med denna kunskap som bakgrund. 

Lärares kunskaper inom läs- och skrivinlärning 

Samtliga respondenter hade någon av de nämnda läs- och skrivinlärningsmetoderna med sig 

från sin utbildning (Figur 1). De flesta av respondenterna fick genom sin utbildning kunskap 

om LTG och hade varit verksamma i olika antal år. Genom resultatet drog vi slutsatsen att 

metoden har varit förankrad i lärarutbildningarna under en lång tid. Både lärare som har arbetat 

länge och nyexaminerade lärare har fått kunskap om metoden genom sin utbildning. En metod 

som vi inte förmodar har varit förankrad i lärarutbildningen länge, är ASL. Endast två personer 

hade fått kunskap om ASL genom sin utbildning (Figur 1), trots att den visat sig vara populär 

att använda av respondenterna. De som fått kunskap om ASL i sin utbildning hade varit 

verksamma i ett respektive två år. Av den anledningen drar vi slutsatsen att det är en relativt ny 

metod. 

 

Flera respondenter nämnde ett antal andra begrepp som de fått genom sin utbildning. Vi valde 

termen begrepp, då vi inte vet om lärarna menade att det är en metod eller en delmetod. 

Begreppen Bottom-up och Top-down ses som två pedagogiska synsätt inom läs- och 

skrivinlärning, och är därför inte specifika metoder (Fridolfsson 2008, s.85). Begreppen 

Storbok/Lillbok kopplar vi till Kiwimetodens delar: högläsning och vägledd läsning. Vi 

uppfattar det som att en deltagare inte fått dessa begrepp kopplade till Kiwimetoden i sin 

utbildning. Gemensam läsning är ett begrepp som vi kopplar till både Kiwimetoden och LTG-

metoden. Deltagaren i fråga hade fått sin utbildning genom lärarlyftet på 15 högskolepoäng, 
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och hade endast fått kunskap om ASL. Därför tror vi att hen inte vet att gemensam läsning kan 

höra ihop med andra metoder (Johannesson Vasberg 2001, ss.69-74, 78-83, Leimar 1974, s.94). 

 

Tidigare forskning visar att lärarna saknar grundläggande kunskaper om läs- och 

skrivinlärningsprocessen (Alatalo 2011, s.177). I Norge är det tydligt markerat i den norska 

läroplanen att läsförståelsestrategier ska undervisas från början. Vilket betyder att lärarna måste 

ha grundläggande kunskaper kring läs- och skrivinlärning (Anmarkrud och Bråten 2012). I vår 

studie ansåg de flesta av respondenterna att de hade tillräckligt med kunskap för att kunna 

undervisa om läs- och skrivinlärning (Figur 2). En orsak till skillnaden mellan vår studie och 

Alatalos kan vara att lärarna fick bedöma sin egen kunskap i vår undersökning. Alatalo 

värderade lärarnas kunskap genom ett kunskapstest. Den deltagaren, i vår studie, som hade 

minst kunskap om ämnet hade ett års erfarenhet av yrket. Vi tolkar det som att läraren inte hade 

tillräckligt med kunskap på grund av sin korta erfarenhet. Vi kunde även se ett mönster som 

stämmer överens med den slutsatsen. De med störst kunskap hade varit verksamma i flest antal 

år. Vi kan se att lång erfarenhet ger förutsättning för bättre kunskaper. 

 

Resultatet visade att ASL, LTG och Bornholmsmodellen var de läs- och skrivinlärningsmetoder 

som flest respondenter hade mest kunskap om (Tabell 1). De flesta hade fått kunskap om LTG 

genom sin utbildning. En av deltagarna var välbekant med metoden efter 16 år i yrket men hade 

ingen tidigare utbildning om den. Erfarenheten gjorde att läraren i fråga hade god kunskap om 

metoden. Resultatet visade även att det var få som hade fått kunskap om ASL genom sin 

utbildning. Det är intressant eftersom många använder metoden i sin undervisning. Det är 

tänkvärt att deltagarna hade god kunskap om Bornholmsmodellen, trots att de inte fått 

utbildning om metoden. Det är svårt att dra en slutsats kring detta, eftersom deltagarna hade 

arbetat i olika antal år. Det är viktigt att eleverna har grundläggande kunskap om fonem för att 

kunna lära sig läsa och skriva. Bornholmsmodellen kan ge eleverna de förutsättningarna redan 

i förskoleklass (Lundberg (2007, ss.19-22). Alatalo (2011, ss.78-79, 82) skildrar i sin 

avhandling hur Bornholmsmodellen redan förekommer i förskoleklass. Anledningen till att 

arbetet sedan kan fortgå i årskurs 1 är för att vidareutveckla den fonologiska medvetenheten 

hos eleverna, som är viktig när det kommer till läsundervisningen (Block och Duke 2012, s.62). 

Denton, Foorman och Mathes (2003) påvisar att fonologisk medvetenhet är en viktig 

komponent för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. En deltagare, i vår studie, med god 

kunskap om Bornholmsmodellen använder inte metoden eftersom eleverna arbetat med den i 

förskoleklass. Kanske är det så att de tidigare nämnda deltagarna hade fått kunskap om 

Bornholmsmodellen genom samarbete med förskoleklassen. 

 

Det var Wittingmetoden flest deltagare hade dåliga kunskaper om (Tabell 1). Deltagarna hade 

heller inte utbildning om den. Det kan tyda på att Wittingmetoden inte har varit en populär 

metod bland lärarutbildningarna. Det är främst en metod som ska förebygga läs- och 

skrivsvårigheter och borde därför finnas med i lärarutbildningen. I den fria associationen får 

eleverna leka med språket och, utan regler, pröva på hur språket är uppbyggt och då öka sin 

läsförståelse. Metoden förstärks av Tjernberg som påpekar vikten av att leka med språket för 

att träna språkliga regler (Wittingföreningen 2013, Witting 2005, s.69, Tjernberg 2013, s.127).  

De vanligast förekommande läs- och skrivinlärningsmetoderna 

Forskning kring läs- och skrivinlärning har visat att lärare inte använder någon specifik läs- och 

skrivinlärningsmetod, att eleverna själva får experimentera med språket. Det har 

uppmärksammats att samtal kring texter inte är vanligt förekommande i det svenska 

klassrummets läsundervisning (Alatalo 2011, s.92, Reichenberg 2012), trots att den 

gemensamma läsningen gynnar eleverna. Enligt Vygotskijs sociokulturella teori behöver 
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eleverna hjälp av någon annan för att kunna utveckla ny kunskap. Om eleverna endast läser tyst 

själva, får de inte chans att samtala med andra och därmed kunna nå sin närmaste 

utvecklingszon (Jönsson 2007, s.233, Lindquist 1999, ss.269-271). De metoder som beskrivs i 

bakgrunden, innehåller alla någon form av samtal kring olika texter. Samtliga respondenter 

använder sig av någon av de metoderna. De vanligast förekommande läs- och 

skrivinlärningsmetoderna bland respondenterna i vår studie är ASL, LTG och 

Bornholmsmodellen. 

 

ASL och Bornholmsmodellen, som är två av de vanligast förekommande metoderna, är 

syntetiska metoder. Forskning visar att lärare mestadels arbetar ur ett syntetiskt perspektiv och 

att undervisning av läsförståelsestrategier inte är vanligt förekommande (Alatalo 2011, ss.85-

89). ASL och Bornholmsmodellen handlar främst om kopplingen mellan fonem och grafem. 

Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky och Seidenberg (2002) framhåller vikten av avkodning. 

Det hjälper eleverna att läsa, för dem, nya och okända ord. Avkodningen i ASL-metoden sker 

genom ett ljudande tangentbord. Eleverna hör hur bokstaven, de trycker på, låter. Det är, enligt 

Skinner, direkt respons när eleverna trycker på den bokstav de vill höra ljudet på. Metoden är 

effektiv eftersom eleverna betingas att trycka på “rätt” bokstav för att få fram “rätt” ljud 

(Skinner 2013, s.72). Eleverna får testa sina teorier kring bokstav och bokstavsljud när de 

skriver, vilket skapar en helhet i undervisningen. När ASL-metoden används ska 

klassrumsmiljön vara anpassad för att eleverna ska kunna vara kreativa i sin läs- och 

skrivinlärningsprocess. Miljön spelar stor roll när det kommer till att tillsammans skapa 

meningsfulla aktiviteter, framhåller Dewey. Även Vygotskijs lärandeteori påpekar att miljön är 

viktig för elevernas lärande. Läraren kan kontrollera klassrumsmiljön för att eleverna enklare 

ska ta emot kunskap (Trageton 2014, ss.167-168, 104-108, Dewey 1999, ss.57-58, 196, 

Lindquist 1999, s.21).  

 

LTG, som också är en av de mest använda metoderna enligt undersökningen, är, till skillnad 

från ASL, analytisk. I samtalsfasen ligger fokus på att eleverna, utifrån erfarenhet, ska börja 

samtala kring en text. Fasen hjälper även eleverna att öka sin förståelse för vad en text är. Samtal 

kring texter ökar elevernas läsförståelse och ordförråd (Leimar 1974, s.88, Tjernberg 2013, 

s.182). Egen läsning kan missgynna de elever som har svårigheter men gynna många andra. De 

elever som läser mycket kan bli bättre läsare (Alatalo 2011, s.209, Block och Duke 2012, s.64). 

Skinner (2013, s.73) poängterar att om läraren vägleder läsningen kan det skapas självalstrande 

stimuli hos eleverna. Vid enskild läsning är det svårare att kontrollera var eleverna befinner sig 

i sin läsprocess. Därför är den enskilda läsningen oftast uppstyrd av läraren (Jönsson 2007, 

ss.236-237).  

 

Det finns inte någon specifik läs- och skrivinlärningsmetod som passar alla elever. Eleverna har 

olika behov och lärarna behöver därför använda olika inlärningsmetoder (Tjernberg 2013, 

s.151, Alatalo 2011, s.83). Elevernas olika behov kan, enligt Vygotskijs teori, handla om att 

minnas saker på olika sätt, exempelvis genom att höra, se eller göra rörelser (Lindquist 1999, 

ss.87, 91). Lärarna får mixtra med metoderna och göra om dem för att de ska passa in i deras 

elevgrupp (Tjernberg 2013, ss.152-153). Flera deltagare, i vår studie, redogjorde för att det inte 

räcker att använda endast en metod i läs- och skrivundervisningen och samtidigt nå alla elever. 

Fler än hälften använder mer än en metod i sin undervisning. Det är svårt att dra en slutsats om 

det är erfarenhet eller utbildning som gör att deltagarna delar uppfattning kring undervisningen. 

Några av deltagarna arbetar med ASL och LTG i symbios i sin undervisning, vilket tyder på att 

lärarna experimenterar med metoder. Eftersom ASL är en syntetisk inlärningsmetod och LTG 

är en analytisk inlärningsmetod visade resultatet även på att lärare blandar olika pedagogiska 

synsätt i sin undervisning. 
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Skälen till lärares val av läs- och skrivinlärningsmetod 

Studien visade att det fanns flera faktorer som spelade in i respondenternas val av läs- och 

skrivinlärningsmetod. Innan undersökningen genomfördes, hade vi ingen uppfattning om vad 

som skulle kunna ligga bakom det valet. I den nedanstående texten kommer faktorerna 

analyseras och diskuteras. 

  

En deltagare angav tidigare forskning som en faktor i valet av metod. Deltagaren påpekade att 

när det kommer till att lära sig läsa är det viktigt att öva på hur man faktisk läser. Forskning 

som vi presenterat i bakgrunden redogör för att lärare arbetar mycket med att lära eleverna att 

förstå avkodningens principer (Alatalo 2011, ss.85-89). Eftersom deltagaren arbetat som 

behörig lärare i fem år, anser vi det vara rimligt att hen har insyn i den senaste forskningen. 

 

En annan faktor som en deltagare angav var att det fanns yttre faktorer, tillgång till digitala 

verktyg, som påverkade metodvalet. På grund av brist på digitala verktyg kunde inte ASL 

användas som metod. Det tolkar vi som att om deltagaren i fråga, hade haft tillgång till digitala 

verktyg, hade hen använt sig av ASL i sin undervisning.  

 

En faktor som en deltagare redogjorde för var att kommunen bestämmer vilken metod som ska 

användas. Detta är intressant därför att alla respondenter som deltog i studien hör till två 

kommuner och det var bara en som skrev att kommunen bestämmer metod. Vi upplever att det 

borde vara fler än en deltagare från samma kommun som besvarade enkäten och därför borde 

fler gett liknande svar. Det kan vara så att metodvalet är självklart för många och därför tänker 

de inte på vem som tagit beslutet. 

 

Nästan hälften av deltagarna beskrev att det är deras egen erfarenhet som spelade in i deras val 

av metod. I en jämförelse av deltagarnas bakgrund skiljde de sig i många avseenden. Här fanns 

även Lärare X med som en av deltagarna. Deltagarna hade varit aktiva i olika antal år och hade 

olika metoder med sig från sina utbildningar, även i Lärare X:s fall som inte hade någon 

utbildning inom läs- och skrivinlärning. En av deltagarna skrev att hen läst 15 högskolepoäng 

genom lärarlyftet för att få behörighet inom läs- och skrivinlärning. Trots deras olika bakgrund 

hade de framfört samma anledning till val av metod. Det är svårt att dra en säker slutsats om 

anledningen. 

Lärares inställning till olika läs- och skrivinlärningsmetoder 

I stort sett alla deltagare hade svarat enhetligt i sina svar. Det innebär att läs- och 

skrivinlärningsmetoden de föredrar att använda också är den de använder. Antagligen får de 

flesta av lärarna i undersökningen själva välja vilken metod de ska använda eller så är de nöjda 

med valet som exempelvis kommunen gjort. 

 

De metoder som de flesta föredrar att använda är ASL, LTG och Bornholmsmodellen (Tabell 

2). En av deltagarna sticker ut och skriver att hen inte föredrar att använda metoderna, trots att 

hen använder dem i sin undervisning. Vid analys av den specifika deltagaren framkom det även 

att hen anser sig ha dålig kunskap om ASL. Vi vet inte vad det kan bero på eftersom deltagaren 

inte lämnat några andra kommentarer. Det skulle kunna vara en följd av att någon annan bestämt 

vilken metod läraren i fråga ska använda i sin undervisning. 

 

Metoden som minst antal deltagare föredrar att använda i sin undervisning är Wittingmetoden 

(Tabell 2), trots att den är specifikt framtagen för att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

(Wittingföreningen 2016). Vi finner det anmärkningsvärt att lärare inte använder metoden, då 

PISA-undersökningen visat att svenska elever har dåliga läsförståelsekunskaper. Vi kan inte 
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dra slutsatser om varför de inte föredrar att använda Wittingmetoden, eftersom respondenterna 

inte förtydligar detta i ytterligare kommentarer. 

Analys av lärarnas egna kommentarer 

Respondent 2 skrev att grunden för bra läs- och skrivundervisning är att börja med att lära sig 

en metod. Sedan utgå från den metoden och forma den efter elevgruppen. Som tidigare 

presenterats i studiens bakgrund, justerar lärarna metoderna och gör om dem för att de ska passa 

in i just deras elevgrupp (Tjernberg 2013, ss.152-153). Några deltagare i vår studie, påpekade 

att det är viktigt att våga testa och eventuellt byta metod om den inte fungerar på elevgruppen.  

 

En deltagare i studien beskriver att det viktigaste med undervisningen är att inspirera eleverna 

och utgå från något som de är intresserade av. Deltagaren i fråga använder sig av Kiwimetoden 

där målet med högläsningsmomentet är att väcka elevernas lust för att läsa (Johanesson Vasberg 

2001, ss.68-69). Dewey förespråkar ett sådant sätt att lära, där gemenskap skapar tillhörighet. 

Genom gemensamma aktiviteter kommer ett intresse skapas hos eleverna (Dewey 1999, ss.76-

77, 180-181). Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(2011) ska läraren se till att svenskundervisningen motiverar eleverna till att fortsätta läsa. En 

motivation till detta skulle kunna vara att läsningen leder till fortsatt förståelse i ett språk. 

Kunskaper i ett språk innebär att veta hur man ska uttrycka sig i olika situationer eller 

sammanhang (kommentarmaterial till kursplanen i svenska 2016). Respondent 7 beskriver 

elevernas inre drivkraft som en avgörande faktor för elevers lärande. Vi anser att elevernas 

intresse och motivation hör ihop. Läraren kan försöka anpassa sin undervisning utifrån elevens 

intresse. Eleven måste dock själv känna en inre drivkraft, annars kommer inte lärarens försök 

till motivation att lyckas. 

 

En deltagare påpekade att lärare bör ha en förståelse för att eleverna utvecklas i olika takt. Enligt 

Vygotskijs syn på lärande måste elevens aktuella- och närmaste utvecklingszon 

uppmärksammas av läraren. Utifrån det är det lärarens uppdrag att förmedla kunskap till eleven 

(Lindquist 1999, ss.269-271) Stöttning av läraren kan även ge eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter vad de behöver för att lyckas med sin läsning (Tjernberg 2013, s.161). 

Deltagaren nämnde även att kartläggning av eleverna innan läs- och skrivundervisningen 

påbörjas, gynnar eleverna i deras utveckling. Det innebär att läraren måste ha kunskap om hur 

läsprocessen ser ut hos ett barn.  

Metoddiskussion 

Undersökningen hade kunnat genomföras med intervju som redskap, men då hade antal 

deltagare fått begränsas. Observation hade också kunnat vara ett alternativ, men där hade 

samma problem visats. Enkät kändes som ett självklart val utifrån studiens syfte, eftersom vi 

ville nå en större population. Frågorna vi presenterade i enkäten kändes relevanta men om vi 

gjort om undersökningen hade vi troligtvis adderat följdfrågor. Då deltagarna är verksamma på 

olika skolor i två olika kommuner, var webbenkät det bästa valet. Antalet respondenter hade 

troligtvis ökat om vi besökt skolorna. Den begränsade tidsramen gjorde det orimligt för oss att 

besöka alla skolorna. Då vi fick 12 svar beräknar vi ett bortfall på nästan 30 deltagare. Det var 

ett större bortfall än vad vi räknade med. Om studien gjorts igen hade enkäten skickats till fler 

kommuner för att nå fler deltagare. Tiden deltagarna fick på sig att svara tror vi inte hade ett 

samband med antal deltagare. Vi anser att tiden var tillräcklig och även om vi hade förlängt 

tiden hade inte fler deltagare medverkat. Av egna erfarenheter vet vi att lärare är en yrkesgrupp 

som har ont om tid. Därför tror vi att lärarna väljer bort det som inte är relevant för dem. 
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En annan nackdel som webbenkäten visade sig ha, är att det blev ett bortfall på några frågor. 

Det hade varit bra om alla deltagare hade behövt kryssa i alla frågor för att kunna avsluta 

enkäten. Det valdes bort då vi ville att det skulle vara frivilligt att svara på frågorna. Bortfallet 

hade kanske kunnat undvikas om enkäten hade delats ut av oss på skolorna. Då hade deltagarna 

kunnat ställa frågor direkt till oss istället för att utelämna vissa frågor. Vi är annars nöjda med 

metoden då den har hjälpt oss att få svar på syftet och frågeställningarna i studien.  

 

När det kom till att skapa enkäten och samla in svaren var www.surveymonkey.se ett bra 

verktyg. Att analysera resultat i programmet fungerade sämre. Inspiration togs från 

internetsidan och det gjordes egna analysmallar, diagram och tabeller för att sammanställa 

resultatet. Det gjorde att vi var tvungna att dubbelkolla siffrorna flera gånger, för att det inte 

skulle bli felaktigt. Det tog längre tid än om det använts ett färdigt analysprogram. 

Didaktiska konsekvenser 

Tidigare PISA-resultat har visat att alla elevgrupper med läsare i Sverige har försämrats i 

läsförståelse. De elever som hade sämst läsförståelse är den grupp som har försämrats mest 

(Skolverket 2013, s.12). Om inget görs kan framtida resultat visa på ännu större försämring för 

de svaga läsarna såväl för de elever med god läsförståelse. Tidigare forskning visade att fokus 

inte låg på läsförståelse i den svenska undervisningen. Ingen förändring gjordes efter denna 

upptäckt och PISA-resultatet fortsatte att sjunka (Reichenberg 2012). Sverige bör sätta in 

åtgärder i skolan för att säkerhetsställa att alla eleverna kan nå kunskapskraven i Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Stremfel (2014) påvisar att 

en förändring ska ske. EU har formulerat ett mål för medlemsstaternas PISA-resultat i 

läsförståelse. Andelen svaga läsare ska ligga under 15 % år 2020. 

 

I Lgr11 framkommer det tydligt vad eleverna ska lära sig genom läs- och skrivundervisningen. 

Vår studie har visat att lärarna använder läs- och skrivinlärningsmetoder som har en stark 

koppling till läroplanens kunskapskrav. Att använda specifika metoder i läs- och 

skrivundervisningen har visats sig kunna förbättra läsförståelse bland eleverna (Jönsson 2007, 

s.152). 

 

Genom vår studie kunde vi konstatera att valet av metod inte alltid är självklart. Det finns många 

faktorer som spelar in. Om en läs- och skrivinlärningsmetod som används i undervisningen inte 

gynnar alla elever, kan detta få stora konsekvenser. Eleverna kan riskera att inte nå upp till 

målen och det blir ett fortsatt dåligt resultat för Sverige i PISA-undersökningen. Användandet 

av olika metoder i undervisningen gynnar de flesta eleverna. Eftersom PISA-undersökningen 

visade ett dåligt resultat ställer vi oss frågan huruvida lärare har tillräckligt med kunskap om 

olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Flera av metoderna som vi har beskrivit ska vara 

förebyggande för läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara så att deltagarna i vår studie är de 

lärare som är ambitiösa inom just läs- och skrivinlärning. På grund av en liten population, det 

vill säga att enkäten skickades till två kommuner samt externt bortfall kan vi inte generalisera 

resultatet. Om studien hade stämt överens med alla lärare i hela Sverige borde inte PISA-

undersökningen visa så dåliga resultat. 

Förslag på fortsatt forskning  

Genom vår studie har vi kommit fram till vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast 

förekommande och vad som ligger bakom lärarnas val av metod. Lärarna redogör även för hur 

de undervisar inom läs- och skrivinlärning. Det är svårt att få en bild av hur undervisningen 

verkligen ser ut, då vi inte har varit ute i klassrummen och observerat. Det borde göras mer 

forskning som bygger på filmad undervisning eller observationer. Det skulle visa hur lärare 

http://www.surveymonkey.se/
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verkligen undervisar inom läs- och skrivinlärning och inte hur de säger att de arbetar. 

Interventionsstudier hade också gjort det enklare att kartlägga eventuella problemfaktorer i 

undervisningen. För att vi i framtiden ska kunna ändra läs- och skrivundervisningen och göra 

eleverna bättre på läsförståelse är ytterligare forskning nödvändig (Reichenberg 2012). 

Slutsatser 

Vilken läs- och skrivinlärningsmetod är vanligast förekommande? 

Det framkom genom studiens resultat att ASL, LTG och Bornholmsmodellen är de vanligast 

förekommande läs- och skrivinlärningsmetoderna bland respondenterna. ASL och 

Bornholmsmodellen är syntetiska inlärningsmetoder och LTG är en analytisk inlärningsmetod. 

En slutsats som kunde dras var att lärare blandar metoder samt olika pedagogiska synsätt i sin 

undervisning. 

 

Vad har lärare för kunskap inom läs- och skrivinlärning? 

Det gick att upptäcka ett mönster i resultatet mellan lärarnas kunskap samt antalet verksamma 

år. De som hade varit verksamma längst, visade sig också ha mest kunskap kring läs- och 

skrivinlärning. 

 

Vad har lärare för inställning till olika läs- och skrivinlärningsmetoder? 

Slutsatsen att lärarna i undersökningen själva väljer vilken metod de ska använda kan vi dra då 

de läs- och skrivinlärningsmetoder de föredrar att använda också är den de använder. 

 

Vilka faktorer anser lärare påverkar deras val av läs- och skrivinlärningsmetod? 

De faktorer som respondenterna anger vara avgörande för deras val av metod är tidigare 

forskning, att kommunen väljer metod, tillgång till digitala verktyg samt egen erfarenhet.
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sjunde termin på grundlärarutbildningen med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 vid högskolan i Borås. Just nu skriver vi ett examensarbete och 

ska göra en vetenskaplig undersökning kring olika läs- och skrivinlärningsmetoder. Vi vill ta 

reda på vilken metod som är vanligast förekommande, vad lärare har för inställning till de olika 

metoderna samt vad orsaken är till varför lärarna använder en viss metod. 

 

Undersökningen genomförs med hjälp av en enkät som ska delas ut till behöriga lärare som 

arbetar i årskurs 1 på ett urval skolor. Vi vill genom det här missivbrevet få reda på om det finns 

behöriga lärare som undervisar i årskurs 1 på er skola. Vi skulle uppskatta ett snabbt svar då vi 

bara har några få veckor på oss att genomföra vår undersökning. 

 

Enkäten är anonym och det kommer inte framgå på vilken skola läraren, som svarar på enkäten, 

arbetar på eller vilken kommun läraren arbetar i. Enkäten kommer besvaras digitalt genom en 

hemsida som heter SurveyMonkey. Enkäten kommer inte ta mer än en halvtimme att svara på. 

Deltagande är givetvis frivilligt och vi vore tacksamma att så snart som möjligt få besked om 

man ställer sig positiv till att medverka eller inte. 

 

Vi har under vår utbildning, samt verksamhetsförlagda utbildning, stött på olika metoder och 

har valt göra den här sortens undersökning, eftersom vi vill veta vilka metoder som används av 

verksamma lärare. Vi ser fram emot att få svar från er och uppskattar att ni vill hjälpa oss med 

vårt examensarbete. 

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Jennie Bromell och Ellinor Eriksson, Grundlärarutbilningen vid Högskolan i Borås. 



 

 

 

 

 

Bilaga 2: Enkät 
 

(Enkäten är gjort via en internetsida och är här förminskad för att få plats, internetadressen 

bifogas) 

 
Undersökning om läs- och skrivinlärningsmetoder 

 

1. Har du utbildning inom läs- och skrivinlärning? 
o Ja 

o Nej 

o Vet inte 
 

2. Hur länge har du arbetat som behörig lärare? Skriv antal år, avrunda uppåt. 

……................................................................................................. 
 

3. Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder fick du kunskap om genom din utbildning? 

…………………………………………………………………….. 

 

4. Jag känner att jag har tillräckligt med kunskaper för att undervisa inom läs- och skrivinlärning. 

 

Stämmer inte alls Stämmer i mycket 
liten grad 

Stämmer i ganska 
liten grad 

Stämmer i ganska hög 
grad 

Stämmer i mycket 
hög grad 

o o o o o 

 
5. Jag anser att jag har goda kunskaper om metoden nedan: 

 

 Stämmer inte alls Stämmer i 
mycket liten grad 

Stämmer i 
ganska liten grad 

Stämmer i 
ganska hög grad 

Stämmer i 
mycket hög grad 

ASL (att skriva till läsning) o o o o o 

LTG(läsning på talets grund) o o o o o 

Kiwimetoden o o o o o 

Wittingmetoden o o o o o 

Bornholmsmodellen o o o o o 

 

6. Vilken, av ovanstående, metod/metoder använder du i din undervisning? Om annan, vilken? 

……………………………………………………………………………… 

 

7. Varför har du valt den metoden? 

……………………………………………………………………………… 
 

8. Jag föredrar att använda den här metoden: 

 

 Stämmer inte alls Stämmer i 

mycket liten grad 

Stämmer i 

ganska liten grad 

Stämmer i 

ganska hög grad 

Stämmer i 

mycket hög grad 

ASL (att skriva till läsning) o o o o o 

LTG(läsning på talets grund) o o o o o 

Kiwimetoden o o o o o 

Wittingmetoden o o o o o 

Bornholmsmodellen o o o o o 

Om annan, vilken? ………………………………………………………… 

 
9. Har du några tips till blivande lärare gällande undervisning i läs- och skrivinlärning? 

……………………………………………………………………………… 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/W6GGDGS 
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