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Sammanfattning  

Syftet med undersökningen var att undersöka vilka arbetssätt som två lärare i årskurs 2 

använder i den tidiga läsundervisningen och att jämföra effekten av deras arbetssätt genom att 

låta de deltagande lärarnas elever göra ett läsförståelsetest. Undersökningens uppläggning är en 

komparativ fallstudie. Genom mätinstrumenten deltagande observation, semistrukturerad 

intervju, deltagarvalidering och läsförståelsetest har kvalitativa och kvantitativa data samlats in. 

Resultatet visar att de deltagande lärarnas arbetssätt till formen ser olika ut men till innehållet 

ändå liknar varandra. De olika klassernas resultat på läsförståelsetestet blev också mycket lika. 

Undersökningen är utbildningsvetenskaplig och resultaten är av intresse för skolan och 

lärarutbildningen. 
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Förord 

Vägen i denna undersökning har varit både lång och krokig. När jag nu ser slutet på min resa är 

det många som jag vill tacka.  

Först och främst vill jag tacka informanterna Anna och Brita och era underbara elever. Det är inte 

självklart för alla lärare att ge lärarstudenter insyn i det dagliga arbetet men ni öppnade era dörrar 

och gav mig fritt tillträde till fältet. Utan ert mod och er generositet hade undersökningen inte 

varit möjlig.  

Jag vill också framföra ett stort tack till min handledare och tillika kursansvarig lärare Iréne 

Hammervik för stöd, handfasta råd och inspiration. Tack också för inspirerande och intressant 

undervisning, utan den hade jag säkert inte valt att fördjupa mig inom ämnet Språk och 

språkutveckling. 

Det har också varit en stor tillgång att ha en kompetent och engagerad studiegrupp vid sin sida. 

Agneta Casey, Emma Ström och Anna Wallgren – utan er hade jag inte varit här idag. Ett särskilt 

stort tack till Anna som stått till tjänst med berikande samtal om barns språkutveckling timma 

efter timma, dag ut och dag in. Ibland även på nätterna. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj. Ert stöd har varit ovärderligt. Nu när min uppsats är 

färdig så lovar jag att gottgöra er för alla uppoffringar som ni gjort för min skull. Det ska bli skönt 

att komma hem igen! 

 

Stockholm 2010-05-17 

Kerstin Granberg 
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1. Inledning 

Att omsätta teorier och metoder i undervisningspraktiken kan för en blivande lärare under 

utbildningen te sig abstrakt. Så är det också för mig. Trots att jag i teorin har kunskaper om  

språk-, läs- och skrivutveckling kan jag inte låta bli att fundera över hur det ska gå den dag då jag 

själv ställs inför uppgiften att lära yngre elever att läsa och skriva. När jag nu ska skriva min C-

uppsats har jag därför valt att undersöka vilka arbetssätt två lärare i årskurs 2 använder i sin läs- 

och skrivundervisning. De deltagande lärarnas arbetssätt jämförs med resultatet på ett test av 

deras elevers läsförståelse.  Undersökningen går alltså ut på att söka efter eventuella samband 

mellan de deltagande lärarnas arbetssätt och deras elevers läsförståelse. Undersökningen är 

komparativ med vilket avses att resultaten från de undersökta klasserna jämförs med varandra.  

1.1. Bakgrund 

Eftersom kraven i vårt samhälle gör att det idag är mycket svårt att klara sig om man inte har 

goda läs- och skrivkunskaper så är det skolans uppgift att se till att eleverna lär sig att läsa och 

skriva. Att vårt samhälle lägger stor vikt vid att barn lär sig att läsa och skriva framgår tydligt 

genom att det i skolan finns mål som är uppsatta och gäller för alla elever. Ett exempel är 

grundskolans läroplan (Skolverket, 1994) där det står att skolans uppgift är att ge en grund för 

fortsatt utbildning och för att klara högre studier är det ett absolut krav att eleverna har klarat av 

de mål som finns uppsatta. Samhället visar också att läs- och skrivinlärning är viktigt genom att ta 

fram nationellt fastställda kursplaner och genom att ange mål för dessa (Skolverket, 2008). Det är 

därför varje lärares uppgift och skyldighet att ha kunskap om och arbeta i enlighet med skolans 

kursplaner och mål. 

Grunden till elevernas läs- och skrivfärdigheter bör läggas under de första åren i grundskolan, så 

att de senare kan använda sina färdigheter för att inhämta fackkunskap. För en majoritet av 

eleverna – cirka 80 procent – leder undervisningen till detta. För övriga 20 procent är det inte så 

och dessa elever är i särskilt stort behov av att lärarens arbetssätt anpassas efter den enskilda 

elevens behov och förutsättningar (Myrberg, 2007). Dock är dagens läsforskare eniga om att läs- 

och skrivsvårigheter kan förebyggas genom tidiga insatser (Snow, Burns & Griffin, 1998; 

Myrberg, 2003; Lundberg & Strid, 2009). Varje lärare är därför också skyldig och har i uppgift att 

använda sig av arbetssätt som leder till att alla elever utvecklar sina färdigheter så att de senare 

har tillräcklig grund att stå på för att inhämta fackkunskap.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att genom en komparativ fallstudie där metoden utgörs av deltagande 

observation, semistrukturerade intervjuer, deltagarvalidering och ett test av elevernas läsförståelse 

ta reda på hur de deltagande lärarnas arbetssätt påverkar deras elevers läsförståelse. För att 

uppfylla detta syfte har jag formulerat frågan: 

 Hur ser relationen mellan lärares arbetssätt och elevers läsförståelse ut? 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för den forskning som ligger till grund för undersökningen.  

I uppsatsen använder jag ordet barn om barn i förskolan och då jag skriver allmänt om barn. Då 

jag skriver om barn i förskoleklassen och i grundskolan använder jag ordet elev. För att underlätta 

mitt eget skrivande såväl som läsarens läsande så har jag gett de deltagande lärarna – 

informanterna – varsitt namn. Anna är klasslärare i klass 2A och Brita är klasslärare i klass 2B.  

2.1. Läsning 

Den som har läsförmåga har djupare kunskaper än den som bara är läskunnig. Enligt UNESCO, 

FN:s organ för skolfrågor, är definitionen att den som har läsförmåga skall kunna läsa i sådan 

omfattning att den kan fungera i samhället, tillgodose sina behov och personliga mål och kunna 

utvecklas i hela sin fulla potential, medan den som betraktas som läskunnig endast behöver kunna 

läsa en enkel vardagstext (Myrberg, 2002).  

Läsning är en komplex process som teorin The Simple view of reading, förenklat delar in i två 

delar; avkodning och förståelse (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990). Delarna 

avkodning och förståelse är beroende av varandra, ingen del kan undvaras. Om förståelsen 

fungerar men inte avkodningen så fungerar inte läsningen i alla fall. Inte heller fungerar läsningen 

om avkodningen fungerar men förståelsen saknas. Beroendet mellan de två komponenterna 

avkodning och förståelse är ömsesidigt.  

Olika läsforskare uttrycker indelningen av förståelse och avkodning på olika sätt. Elbro (2004) 

förklarar läsformeln som att Läsning = avkodning x språkförståelse och menar då att avkodningen 

och språkförståelsen skall multipliceras med varandra. Utan de båda komponenterna blir 

produkten noll, dvs. ingen läsning uppnås. Taube (2007) menar dock att även motivation är en 

viktig faktor för att läsning skall unna uppnås. Hon uttrycker därför läsning genom formeln 

Läsning = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation, vilket skulle kunna ifrågasättas då ju 

motivation är en komponent som inte specifikt krävs för läsning, utan vid i stort sett alla 

mänskliga aktivteter. Dagens läsforskare är överens om att man måste ha en god fonologisk 

förmåga, dvs. kunna diskriminera olika språkljud för att kunna avkoda (Elbro, 2004; Myrberg, 

2003; Taube, 2007).  

2.1.1.  Avkodning 

För att förstå vad man läser krävs att man kan avkoda tillräckligt snabbt, vi talar då om 

automatiserad avkodning. När läsningen är automatiserad behöver läsaren inte använda sin 

koncentration till att ljuda igenom ordet. Läsaren har då uppnått obligatorisk läsning och kan 

därmed inte låta bli att läsa vid exponering av text och kan inte heller förklara hur läsningen går 

till (Elbro, 2004).  

För att förklara hur det går till då en läsare känner igen ett ord har forskare under åren presenterat 

flera olika modeller. Den modell som presenteras här heter kombinerad modell och är, som 

namnet antyder, en kombinerad modell av två andra modeller, nämligen analogimodellen och 
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konnektionistmodellen (Taube, 2007). Den kombinerade modellen bygger på att det finns fyra 

olika vägar för en läsare att känna igen ett ord (Taube, 2007). Den första vägen benämns 

logografisk väg. Detta innebär att läsaren först tolkar ordet som en bild och därefter förstår hur 

det ska uttalas och vad det betyder. Den andra vägen benämns indirekt sublexikal väg. Läsaren 

kopplar först bokstäverna till ljudet och ljudar sedan. Först därefter kopplar läsaren ordet till dess 

betydelse. Detta sätt att känna igen ord är vanligt bland läsare på nybörjarstadiet men också 

nödvändigt för alla läsare eftersom man behöver ljuda då man stöter på nya ord. Den tredje vägen 

benämns indirekt lexikal väg.  Läsaren tittar först på ordets bokstavskombination och avgör 

därefter vad ordet betyder och hur det ska uttalas. Detta sätt att känna igen ord kan bara användas 

vid läsning av för läsaren högfrekventa ord. Den fjärde och sista vägen benämns direkt lexikal 

väg. Läsaren tittar först på hela ordets bokstavskombination och kopplar detta till hur ordet 

uttalas. Läsaren ljudar inte för att förstå ordets betydelse utan förstår ordets betydelse genom att 

redan i förväg veta hur ordet uttalas. 

2.1.2.  Förståelse 

När det gäller förståelsen så kan den inte automatiseras (Elbro, 2004; Druid Glentow, 2006). 

Förståelsen är beroende av ordförråd, läsarens ålder och erfarenheter (Myrberg, 2007). Elbro 

(2004) skriver att barns ordförråd är den enskilt viktigaste faktor för utveckling av 

språkförståelsen. Larsson och Sjöblom (2008) hänvisar till Taube då de skriver att det jämfört 

med talat språk ställs högre krav vid skriftspråk. I det talade språket kan man få ledtrådar om 

betydelsen genom kroppsspråk, intonation, röstläge och mimik. Att klara av den del av läsningen 

som utgörs av språkförståelse enbart genom att känna till kontexten, och inte ordet, blir alltså 

svårare i det skrivna språket än i det talade.  

2.2.  Skrivning 

Björk och Liberg (2007) refererar till Clay (1991) då de beskriver fyra olika faser i barns 

skrivutveckling. Denna börjar ofta med lekskrivning, dvs. barnet imiterar de vuxnas skrivande 

utan att ha klart för sig hur detta går till eller hur bokstäver ser ut. Detta följs av att barnet ritar 

tecken som stöd för sitt minne och hittar i den tredje fasen ett eget system för symboler för att i 

den fjärde fasen slutligen skriva riktiga bokstäver. När ska då den medvetna skrivundervisningen 

börja? Björk och Liberg (2007) menar att man inte kan vänta med skrivundervisningen tills barnet 

har lärt sig alla bokstäver. Metoden som förespråkas är att barnen bör få skriva på sitt eget 

utforskande sätt. Barnet kommer då att lära sig bokstäverna efter hand som behov av dem uppstår. 

Björk och Liberg (2007) menar också att läraren under den tidiga skrivinlärningsfasen endast bör 

ägna uppmärksamhet åt elevtextens innehåll och först i senare skede titta på formen medan Druid 

Glentow (2007) förespråkar att lärare i alla lägen bör alternera mellan att tala med eleverna om 

innehåll och form. Samtidigt föreslås att läraren noggrant följer sina elevers stavningsutveckling. 

För att hålla elevernas motivation på en hög nivå är det viktigt att läraren ser till att elevernas 

skrivsituationer är autentiska (Björk & Liberg, 2007).  Josephson, Melin och Oliv (1990) menar 

att läs- och skrivinlärning måste ske parallellt och att läsningen ska stöda skrivningen. 

2.3.  Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett vidare begrepp än begreppet dyslexi (Andersson & af Trampe, 

2005; Myrberg, 2007). Dyslexi är endast en typ av läs- och skrivsvårigheter, det finns förutom 
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dyslexi även andra former av läs- och skrivsvårigheter. För att kunna sätta in rätt åtgärder är det 

viktigt att veta orsaken till de uppkomna svårigheterna, därför är det viktigt att kunna skilja olika 

typer av läs- och skrivsvårigheter från varandra.  

Läs- och skrivsvårigheter kan uppträda i samband syn- eller hörselproblem, språklig 

understimulering, dålig undervisning, emotionella problem eller hos personer som har bristande 

kunskaper i svenska språket. Även en förvärvad hjärnskada kan ge läs- och skrivsvårigheter. 

Nation (2009) hänvisar till Griffith och Gough då hon påtalar att korrelationen, dvs. 

orsakssambandet, mellan ordigenkänning och läsförståelse är väsentligt men att detta ändå inte 

innebär att alla barn som har läs- och skrivsvårigheter har svårigheter med att avkoda. Flera 

studier visar att det finns barn som avkodar och läser texten med normal hastighet men som visar 

sig ändå inte förstå innehållet (Nation, 2009).  Detta stöds också av Samuelsson och Svanfeldt 

(2002) som i en undersökning studerat förekomsten av olika typer av läsproblem. Deras slutsats 

av undersökningen är att det tycks finnas fler elever som har problem med läsförståelsen än med 

avkodningen. I samband med detta måste det understrykas att läsning är komplext och 

mångfacetterat. Detta innebär att barn som har svårigheter att läsa och skriva inte utgör en 

homogen grupp (a.a. 2002). Det är också viktigt att framhålla att hur stora svårigheterna blir beror 

på omgivningen (Myrberg, 2003). En person har svårt att läsa och skriva när kraven på vad som 

ska klaras av, är större än vad förmågan är.  

2.3.1.      Dyslexi 

När det gäller den form av läs- och skrivsvårigheter som benämns dyslexi så är den dominerande 

synen bland dagens läsforskare att dyslexin har neurologiska orsaker och kännetecknas av 

svårigheter att känna igen och avkoda ord. Dyslexi beror alltså i de allra flesta fall på en störning i 

det fonologiska systemet (Myrberg, 2002; Høien & Lundberg, 2006). En dyslektiker har svårt att 

avkoda orden och därför uppstår svårigheter att förstå det lästa. Denna förklaring av begreppet 

dyslexi skiljer sig från det tidigare synsättet, den s.k. diskrepansdefinitionen, som uteslöt 

svagbegåvade elever och elever med ogynnsamma sociala omständigheter att omfattas av 

diagnosen. Diskrepansdefinitionen gör inte heller något försök att förklara dyslexins orsaker. 

Tyvärr förekommer diskrepansdefinitionen fortfarande på många håll (Høien & Lundberg, 2006).  

2.4. Arbetssätt 

Här beskrivs den kunskap som dagens forskare är överens om när det gäller hur 

läsundervisningen bör organiseras, dvs. vilka arbetssätt som är lämpliga för att nå lyckat resultat 

inom läsundervisningen.  

Innan man tar ställning till hur man ska organisera sitt arbete och vilka metoder man ska använda 

finns det anledning att ta några faktorer i beaktande. Detta beror på att det inom läs- och 

skrivutvecklingsområdet har uppstått en marknad där ovetenskapliga metoder finns att köpa för 

dyra pengar. Andersson och af Trampe (2005) rekommenderar att lärare för att avgöra vilka 

metoder som är vetenskapligt belagda och vilka som inte är det, frågar sig om metoden är direkt 

eller indirekt verkande på läs- och skrivutvecklingen. Metoder som är indirekt verkande på läs- 

och skrivutvecklingen, t.ex. massage, kan visserligen öka välbefinnandet och därmed öka 

möjligheterna för inlärning, men är inte direkt verkande på läs- och skrivutvecklingen. Vidare 

rekommenderas att läraren frågar vilka belägg det finns för att metoden är direkt verksam. Det 
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räcker inte med att enstaka individer säger att metoden fungerar, det krävs att den är utvärderad 

på större grupper. Man bör också fråga sig om vetenskapliga teorier om inlärning och läs- och 

skrivutveckling stämmer överens med metoden. Läsning är ett komplext område, det tar tid och 

kräver övning att lära sig att läsa. Det finns därför inga snabba undermetoder.  

2.4.1.  Läsinlärningsmetoder 

Forskning har visat att de elever som inte har några problem med sin läs- och skrivutveckling inte 

påverkas nämnvärt av vilken metod läraren väljer, men för de elever som har svårigheter kan 

valet av metod vara avgörande. För dessa elever måste läraren noggrant utreda vilken metod som 

fungerar för varje enskild elev.  

Läsinlärning sker genom två olika vägar. Antingen genom att man lär sig genom att börja med de 

mindre delarna, fonemen, och gå till den större delen, ordet, eller också genom att börja med 

helheten och gå till de mindre delarna, språkljuden (fonemen).  De båda vägarna benämns olika i 

olika sammanhang. Här väljer jag att kalla den väg som börjar med de mindre delarna och går till 

de större för phonics och den väg som börjar med de större delarna och går till de mindre för 

whole language. När det gäller whole language så är det viktigt att komma ihåg att man som 

lärare inte får glömma bort att gå hela vägen från det hela ordet ner till fonemet. Att kunna ljuda 

sig igenom nya och främmande ord är en kunskap som är nödvändig för alla läsare.  

Inom ramen för phonics och whole language finns flera olika metoder; alltifrån helhetsmetoden, 

kombinerad metod, ordbildmetod, stavelsemetod och ljudmetod. Vilket läromedel som stöder 

respektive metod framgår av Klockhoffs (2006) inventering Läromedel för läsinlärning – det 

samlade utbudet och vilka metoder man utgår ifrån (se bilaga 1) .  

Wittingmetoden. Denna metod bygger på phonics är en ljudningsmetod som separerar arbetet 

med avkodning och förståelse. Man arbetar med bokstavskort som barnen får lära sig att ljuda till. 

Korten ligger stilla, i början långt ifrån varandra och senare närmare och närmare. Barnet får på 

detta sätt kortare och kortare tid på sig att ljuda ordet (Druid Glentow, 2007).  

Läsning på Talets Grund, LTG. Denna metod utgår från synsättet whole language men betonar 

vikten av att kunna ljuda. Eftersom texten skapas av eleverna blir ordförrådet ofta mera rikt än vid 

traditionell ljudningsmetod där eleverna får lära sig att ljuda till de fåtal bokstäver som de lärt sig. 

Då avkodningen är avklarad finns ofta förståelsen eftersom texten bygger på ord som barnen 

redan kan (Druid Glentow, 2007).   

En s.k. metod som man nuförtiden ofta hör talas om är Tragetonmetoden. Upphovsmannen till 

Tragetonmetoden är den norske läraren Arne Trageton. Han menar att elever ska lära sig att läsa 

genom att skriva på datorn. Enligt Trageton (2005) har många års forskning visat att det är 

enklare att lära sig skriva än att lära sig läsa. Genom att använda tangentbordet ser bokstäverna 

precis likadana ut som bokstäver i tidningar och böcker vilket enligt Trageton leder till att 

eleverna kan koncentrera sig mer på innehållet och handen blir inte lika trött. Tragetonmetoden 

har ifrågasatts av läsforskare (Lundberg, 2008) eftersom den inte har fått en strikt och godtagbar 

vetenskaplig utvärdering. Lundberg menar att det därför finns utrymme för tvivel. Han varnar för 

en övertro på Tragetonmetoden men avråder ändå inte lärare från att använda datorn i den tidiga 

skrivundervisningen. Klockhoff (100424) menar att Tragetonmetoden inte är en egentlig metod 

för den tidiga läsinlärningen. Hon menar att den snarare måste betraktas som ett verktyg och att 
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den kompetente läraren alltid måste vara medveten om vilken teoretisk grund den metod man 

arbetar med är baserad på. Samtidigt poängterar hon att datorn kan vara ett mycket kraftfullt 

verktyg i läsundervisningen. 

2.4.2.  Undervisning i läsförståelse 

Den samlade forskningen om vilka arbetssätt som är mest verksamma för att träna upp elevers 

läsförståelse är inte omfattande (Elbro, 2004; Reichenberg, 2008). Dock visar internationella 

studier att elever som under lärarens ledning i smågrupper fått samtala kring faktatexter förbättrat 

sin läsförståelse. Ett exempel på en forskningsbaserad modell för ökad läsförståelse utformades 

av Palinscar och Brown på 1980-talet . Genom modellen Reciprocal Teaching, RT, (ömsesidigt 

lärande) visade de att elever med lässvårigheter ökade sin läsförståelse från 30 till 80 procent när 

modellen användes. Det är dock viktigt att poängtera att det är av avgörande vikt hur den 

undervisande läraren anpassar modellen till den egna undervisningsgruppen. Modellen innehåller 

fyra centrala strategier som enligt Palinscar och Brown är viktiga för läsförståelsen: 

 Sammanfatta. Eleverna får träna sig i att lyfta fram det centrala och att bortse från det 

som är mindre viktigt. Eleverna tränas i att göra egna sammanfattningar och kontrollerar 

på så sätt att de förstått vad textens handlar om. 

 Ställa frågor. Eleverna får ställa egna frågor till texten för att hitta den viktigaste 

informationen i texten och att kontrollera den egna förståelsen.  

 Reda ut. Med hjälp av lärarens reder eleverna ut eventuella frågor och oklarheten. Av 

särskild vikt är det att de får hjälp att reda ut oklarheter om ord och begrepp.  

 Föregripa. Eleverna får träna sin förmåga i att göra antagande om vad som kommer att 

hända härnäst i texten. För att klara det tar man hjälp av textens titel, man tittar på bilder 

och rubriker. Det handlar om att lära sig att göra kvalificerade gissningar som inte är 

tagna ur luften. Eleverna tränas i att använda sina tidigare erfarenheter för att dra 

slutsatser om texten.  

Westlund (2008) beskriver i sin översikt Att undervisa i lässtrategier vad som skiljer ovanstående 

exempel på modell för undervisning läsförståelse, men också andra forskningsbaserade modeller, 

från traditionell läsundervisning:  

 Läraren undervisar i läsförståelse – han förväntar sig inte att den spontant  

uppkommer. 

 Ett dialogiskt klassrum utvecklas – läraren värderar inte elevernas svar i  

rätt och fel. 

 Läraren använder tänka-högt-metoden – eleverna ”tänker med”.  

 Läraren lär ut strategimodeller som eleverna praktiserar. 

 Läsförståelse kopplat till strategier följs upp. 

 Kooperativt lärande istället för konkurrens. 

 Man delger varandra strategier. 

 Läraren blir en av tolkarna. 

 Eleverna lär sig att själva formulera frågor på sina nivåer. 

 (Westlund, 2008, s. 89) 
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Sammanfattningsvis kan alltså sägas att explicit undervisning i läsförståelsestrategier är av 

avgörande vikt för av eleverna ska lyckas med sin läsning. 

2.4.3.  Strukturerad inlärningsgång 

I det svenska konsensusprojektet (Myrberg, 2003), vars syfte var att svenska läsforskare i ett 

dokument skulle sammanfatta de områden där de uppnått enighet, betonas vad som utmärker en 

lyckad läs- och skrivundervisning. Man betonar att den idag vanligt förekommande pedagogiken 

där elever själva styr sitt lärande genom arbete i projekt inte är till fördel för de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Elever behöver få möta sina egna svagheter och samtidigt utmanas att ta 

sig över hindren. Den skickliga läraren kännetecknas av ett strukturerat arbetssätt i genom vilket 

han eller hon uppmärksammar varje elevs strategier och är inte fixerad vid en enda metod och har 

framförallt fördjupade teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning. Druid Glentow (2006) 

menar att explicit undervisning inom nedanstående områden bör vara obligatoriskt: 

Bokstavsträning – eleverna behöver undervisas i kopplingen mellan fonen och grafem. För att 

avkodningen ska fungera får det inte finnas minsta tvekan om vilket ljud varje bokstav 

representerar. Likaså kommer övning i logografisk läsning av frekventa småord att underlätta 

avkodningen. Det är också viktigt att eleverna undervisas i konsten att ljuda samman tre språkljud 

till ett ord, det vill säga syntes. På samma sätt är det viktigt att elevernas får träning i att dela upp 

ord i språkljud, det vill säga analys.  

2.4.4.  Systematisk kartläggning 

Lärare behöver arbeta systematiskt för att förebygga att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Om läs- 

och skrivsvårigheter, trots det förebyggande arbetet, ändå uppstår så är det viktigt att dessa 

svårigheter upptäcks i god tid så att rätt stöd kan sättas in. För att kunna arbeta förebyggande och 

upptäcka de elever som befinner sig i svårigheter krävs att man kartlägger elevernas 

kunskapsutveckling. Nedan beskrivs tre kartläggningsmaterial; LUS – läsutvecklingsschema 

(Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001), Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) och God 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005).  

Läsutvecklingsschema LUS (Allard et al, 2001) är ett mätinstrument där elevernas läsutveckling 

delas in och mäts under nitton punkter vilka är indelade i tre faser; utforskande, expanderande och 

litterat läsning . I den första fasen kan eleven känna igen och avbilda sitt namn. I den andra fasen 

har eleven tillägnat sig en grund för fungerande lässtrategier. I denna fas kan eleven sökläsa och 

att följa en arbetsbeskrivning. I den tredje fasen har eleven utvecklat ett hypotetiskt och abstrakt 

tänkande och kan då dra slutsatser av texten. Författarna menar att till den sista punkten i LUS 

kommer läsaren vanligtvis först i vuxen ålder. Materialet är tänkt att användas igenom hela 

grundskolan och även inom gymnasieskolan. 

Bornholmsmodellen är ett forskningsbaserat arbetsmaterial vilket är tänkt att användas i 

förskoleklass och årskurs 1. Materialet bygger på att man arbetar systematiskt med språklekar. 

Lekarna är indelade i fem kategorier med flera lekar i varje kategori. I den första kategorin får 

eleverna öva sig att lyssna efter ljud, vilket kräver koncentration. Den andra kategorin syftar till 

att eleverna ska få utökade kunskaper om vad ord och meningar är. De lär sig att bortse från 

språkets innehåll och uppmärksammar istället språkets form vilket leder till språklig medvetenhet. 

I den tredje kategorin övar sig eleven i fonemisk medvetenhet vilket innebär att den lär sig att 
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skilja på olika språkljud, fonem. Den fjärde kategorin syftar till att öka den fonologiska 

medvetenheten. Nu får eleverna börja analysera genom att man delar upp ord i fonem. Man 

fortsätter sedan med syntes vilket innebär att man bygger ihop fonem till ord. Den sista kategorin 

handlar om att under språklek ge eleverna bokstavskunskap. Totalt genomförs 70 språklekar 

under minst 15 veckor. Till lärarhandledningen hör också ett kartläggningsmaterial. Resultatet ger 

en indikation på om en elev är i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter. Forskning har 

visat (Lundberg, 2007) på bestående positiva effekter av att redan på detta tidiga stadium sätta in 

extra resurser till de elever som befinner sig i riskzonen. 

Materialet God läsutveckling kan användas i årskurserna 1 – 3 och gör det möjligt att följa varje 

enskild elevs läsutveckling och bygger på att läsutvecklingen är indelad i fem dimensioner som 

alla samspelar med varandra och tillsammans skapar en helhet. Varje dimension är uppdelad i 

faser och vid varje fas finns exempel på övningar för att komma vidare till nästa fas. 

Fonologisk 

medvetenhet 

Ordavkodning Flyt i läsningen Läsförståelse Läsintresse 

Figur 1. Fem olika dimensioner som samspelar med varandra och tillsammans bildar en helhet vid elevers 

läsutveckling. 

Med materialet kartlägger man elevens fonologiska medvetenhet, dvs hur pass medveten eleven 

är om de språkljud som bygger upp ett ord. Förmåga att kunna urskilja olika språkljud är en av de 

dimensioner som är nödvändig för att läsning skall komma till stånd. I tal glider de olika 

språkljuden in i varandra men i skrift är språkljuden skiljda från varandra genom att varje grafem 

(bokstav) eller kombination av grafem representerar ett språkljud. För att läsning ska komma till 

stånd är det därför helt nödvändigt att man har kunskap om de olika grafemen eller kombinationer 

av grafemens språkljud.  Då eleven lärt sig att urskilja språkljud och dessutom lärt sig vilket ljud 

som representeras av de olika grafemen kommer det att bli möjligt för eleven att avkoda ord och 

då eleven avkodar ord kommer den fonologiska medvetenheten att öka. Detta innebär att de två 

dimensionerna fonologisk medvetenhet och ordavkodning samspelar med varandra. På samma 

sätt samspelar dimensionerna flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse med varandra. Då 

eleven får upp hastigheten i ordavkodningen kommer detta att ge flyt i läsningen och flytet i 

läsningen kommer både att snabba upp ordavkodningen och öka läsförståelsen. Läsförståelsen 

ökar ju mera flyt eleven har i läsningen eftersom då inte behöver ägna all sin energi åt att avkoda 

utan kan ägna sig åt att försöka förstå textens innehåll. Detta i sin tur ökar läsintresset eftersom 

intresset inte kan finnas om eleven inte förstår texten.  På detta sätt samspelar alltså att de fem 

dimensionerna och tillsammans bildar de en helhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

materialet God läsutveckling endast utgör exempel på bra nutida kartläggningsmaterial för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Den goda pedagogen måste ständigt hålla sig uppdaterad på 

ny forskning och nytt kartläggningsmaterial.  

2.5. Hemmets betydelse 

Hemmet har stor betydelse för ett barns läsutveckling. Undersökningar har visat på ett starkt 

samband mellan barns läsförmåga och deras ekonomiska och kulturella bakgrund (Myrberg, 

2001). De barn som tidigt kommer i kontakt med skriftspråket får ofta ett försprång. Högläsning 
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väcker barnets nyfikenhet och barnet blir intresserat av sagor och berättelser. Denna nyfikenhet 

blir ofta en drivkraft då barnet senare ska lära sig läsa (Lundberg, 2006; Taube, 2007). Föräldrars 

attityder till läsning är också en viktig faktor som påverkar barns kommande läsande. Föräldrar 

som har positiva läsupplevelser kan ofta stödja sina barn i den språkliga utvecklingen medan de 

föräldrar som har negativa upplevelser av läsning ofta omedvetet försvårar sina barns 

läsutveckling (Myrberg, 2007).  
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3. Metod 

I det här kapitlet presenteras vilka metoder som använts för att uppfylla undersökningens syfte att 

ta reda på hur relationen mellan lärares arbetssätt och deras elevers läsförståelse ser ut. 

3.1. Design 

Undersökningen är en komparativ fallstudie av två lärares arbetssätt i årskurs 2 och dess effekt på 

elevernas läsförståelse. Undersökningen inleddes med en deltagande observation där syftet var att 

upptäcka vilka arbetssätt som Anna och Brita använder sig av. Observationerna låg sedan till 

grund för de efterkommande intervjuerna. Efter att intervjuerna sammanställts godkände Anna 

och Brita genom s.k. deltagarvalidering intervjuresultatet. Slutligen undersöktes effekterna av 

Annas och Britas arbetssätt genom att mäta läsförståelsen hos elevernas i deras respektive klasser. 

Fallen studerades var för sig (se figur 1). Slutligen gjordes en jämförande analys mellan fallen.  

 

Figur 2. Undersökning av fallen genom metodtriangulering. 

Undersökningens angreppssätt är att ställa Annas och Britas uppgifter mot vad aktuell svensk och 

internationell forskning säger om olika arbetssätts betydelse för elevernas läsförståelse. De data 

som jag samlat in är både kvalitativa och kvantitativa. Åsberg (2001) skriver att det inte är olika 

metoder i sig som är kvalitativa och kvantitativa utan det är den data som samlas in som avses. I 

detta fall är det insamlade materialet både av kvalitativ och kvantitativ art. Metoderna deltagande 

observation, semistrukturerade intervjuer och deltagarvalidering är av kvalitativ art medan 

läsförståelsetestet är av kvantitativ art.  

För att upptäcka arbetssätt hos Annas och Brita lät jag först göra en deltagande observation. 

Resultatet av mina observationer låg sedan till grund för utformningen av frågorna som ställdes 

vid de efterföljande intervjuerna. Efter intervjuerna bearbetade jag materialet till löpande text. 

Innan jag analyserade det bearbetade materialet från intervjuerna fick Anna och Brita genom 

metoden deltagarvalidering godkänna och kommentera bearbetningen av intervjuerna. I syfte att 

utvärdera vilken påverkan Annas och Britas arbetssätt har på deras elevers läsförståelse lät jag 

genomföra ett läsförståelsetest. Jag sammanställde sedan resultatet från läsförståelsetestet varpå 

det sammanställda testresultatet analyserades. Slutligen jämförde jag Annas och Britas arbetssätt 

med varandra och jämförde sedan de olika klassernas resultat på läsförståelsetestet.   

 

Fallstudie av två 

lärares arbetssätt i 

årskurs 2.  

Deltagande 

observation 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Deltagarvalidering Läsförståelsetest 
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3.2. Urval och bortfall 

Av bekvämlighetsskäl har denna undersökning genomförts vid en VFU-skola där kontakt redan 

var etablerad.  Skolan är en kommunal F-5-skola belägen i Stockholmsområdet. Den ligger i ett 

område där de socioekonomiska förhållandena är goda och medborgarnas utbildningsnivå är hög. 

Skolan är tvåparallellig vilket innebär att det är två klasser i varje årskurs och klasserna är 

åldershomogena.  Två klasslärare för två klasser i en årskurs utgör tillsammans med personalen 

på fritidshemmet ett arbetslag.  

Undersökningens informanter består av två lärare, Anna och Brita. De ingår i ett gemensamt 

arbetslag och båda arbetar som klasslärare i årskurs 2. Eftersom de arbetar inom samma arbetslag 

på samma skola och som klasslärare för samma årskurs och dessutom arbetar under samma 

ledning så är deras fall jämförbara. 

Anna har arbetat som lärare i fyra år. Under dessa fyra år har hon arbetat på samma skola. Hon 

undervisar nu en klass i årskurs 2 och har följt klassen sedan eleverna började i årskurs 1. Då hon 

fick eleverna under föregående läsår var det första gången hon undervisade i årskurs 1. Innan hon 

fick nuvarande klass var hon klasslärare för en annan klass i två år. Eleverna gick då i årskurs 4 

och 5. Anna är utbildad lärare med behörighet att undervisa från förskoleklassen upp till årskurs 

5. Hon kommer inte ihåg exakt hur lång utbildningen till svensklärare var men säger att det rör 

sig om 10-15 poäng, vilket idag motsvarar 15-22,5 högskolepoäng. Förutom svenska är hon 

behörig att undervisa i matematik samt SO- och NO-ämnena.  Hon säger att hon valde att skaffa 

sig så bred kompetens som möjligt.  

Brita har arbetat som lärare i tio år. Under sina fyra första år i yrket arbetade hon på en annan 

skola i ett område där de socioekonomiska förhållandena inte var lika gynnsamma som i 

nuvarande skolområde och medborgarnas utbildningsnivå var också lägre. Sedan sex år arbetar 

hon på nuvarande skola där hon nu är klasslärare i parallellklassen till Anna. Under föregående 

läsår hade Brita samma klass som hon har i år. Det var då fjärde gången som hon var klasslärare i 

årskurs 1. Brita är behörig att undervisa i årskurserna 1-7. Hennes inriktning under 

lärarutbildningen var svenska och SO-ämnen. Utbildningen i svenskämnet pågick under två 

terminer vilket idag motsvarar 60 högskolepoäng.   

Då den aktuella skolan är tvåparallellig finns endast två klasslärare per årskurs att tillgå. Detta 

gjorde att endast Anna och Brita tillfrågades om de ville medverka i undersökningen. Båda 

tackade ja och båda deltog. Både Anna och Brita har låtit mig genomföra den deltagande 

observationen, låtit sig intervjuas och har godkänt de bearbetade intervjuerna genom 

deltagarvalidering.  

Vid den deltagande observationen tillbringade jag längre tid i Annas klass än i Britas. Det är i 

efterhand inte möjligt att med exakthet ange hur mycket längre tid jag tillbringade i Annas klass 

men min uppskattning är att av den totala tiden som ägnades åt den deltagande observationen så 

tillbringade jag 60 procent hos Anna och 40 procent hos Brita. 

Alla elever som var närvarande i skolan den aktuella dagen genomförde läsförståelsetestet men 

resultatet kan endast tillgodoräknas undersökningen i de fall som vårdnadshavaren lämnat 
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tillstånd. Resultatet från de elever som inte inkommit med målsmans medgivande har överlämnats 

till Anna och Brita. 

Annas klass består av 26 elever, 20 av dessa hade lämnat in vårdnadshavarens tillstånd att delta i 

undersökningen. Av dessa var två elever frånvarande den aktuella dagen vilket innebär att 18 

elevers resultat kan användas i undersökningen. 

Britas klass består av 28 elever, 23 av dessa hade lämnat in vårdnadshavarens tillstånd att delta i 

undersökningen. Av dessa var två elever frånvarande den aktuella dagen vilket innebär att 22 

elevers resultat kan användas i undersökningen.  

Av totalt 54 tillfrågade elever så är alltså 40 elevers resultat användbara i undersökningen. 

Bortfallet blev därmed 26 procent.  

3.3. Mätinstrument 

För att få svar på undersökningens fråga - hur ser relationen mellan lärares arbetssätt och elevers 

läsförståelse ut - har fyra olika mätinstrument använts. Användning av flera olika 

undersökningsmetoder, så kallad metodtriangulering, innebär att resultatet av en metod 

kontrolleras mot gentemot resultat av en annan metod (Bryman, 2002).  

3.3.1.  Deltagande observation 

Detta instrument valde jag för att få den förstahandsinformation som senare låg till grund för de 

frågor som jag skulle formulera inför de semistrukturerade intervjuerna. Det var alltså för att få en 

inblick i Annas och Britas arbetssätt i praktiken som jag genomförde en veckas deltagande 

observation. Merriam (1994) menar att den deltagande observationen är väl lämpad för att ge en 

förstahandsinformation om det som senare ska studeras och att metoden i kombination med 

intervjuer och källanalys gör det möjligt att göra en samlad bedömning av situationen. En annan 

fördel med den deltagande observationen är att den kan utföras i den naturliga miljön – 

klassrummet. Metoden är en informell datainsamlingsmetod och jag fick under veckan flera 

möjligheter att gå in i samtal med Anna, Brita och deras elever. Så snart jag gjorde en observation 

vilken jag fann intressant noterades observationen i ett observationsschema (se bilaga 2).  

3.3.2.  Semistrukturerad intervju  

Inför den semistrukturerade intervjun gjorde jag i förväg en intervjuguide (se bilaga 3). Eftersom 

intervjuerna i undersökningen syftade till att få tillgång till Annas och Britas tankar och idéer om 

olika arbetssätt så var den semistrukturerade intervjuformen lämplig. Det är en tämligen fri 

intervjuform som när den fungerar som bäst får den intervjuade att mer uppleva intervjun som ett 

samtal och mindre som ett förhör (Repstad, 1999). Jag ställde samma grundfrågor till både Anna 

och Brita, frågorna var öppna och det fanns utrymme för följdfrågor (Bryman, 2002). Under 

intervjuerna följde jag guiden men lät ibland frågorna flyta iväg men använde sedan guiden till att 

återvända till de i förväg planerade frågorna. Vid båda intervjuerna förde jag anteckningar och 

spelade in samtalen, vilket godkändes av både Anna och Brita. Inspelningen gjorde att jag bättre 

kunde koncentrera mig på att lyssna och ställa frågor istället för att ägna allt för mycket energi åt 

anteckningarna. I efterhand visade det sig också att inspelningarna fungerade som ett gott stöd för 
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minnet och att jag kunde få min minnesbild bekräftad (Trost, 1997). Efter intervjuerna 

sammanställde jag svaren enligt samma indelning som jag använt i intervjuguiden. 

3.3.3. Deltagarvalidering 

Syftet med deltagarvalideringen var dels att säkerställa att innehållet i de bearbetade intervjuerna 

stämde överens med Annas och Britas uppfattningar och dels att öka undersökningens 

trovärdighet (Bryman, 2002) . Det är också etiskt ritigt att låta den som låtit sig intervjuas få 

godkänna materialet.  

3.3.4. Läsförståelsetest 

Läsförståelsetestet är en modifierad version av det test som användes i PIRLS 2001 (Progress in 

International Reading Literacy Study) - en omfattande internationell studie av barns- och 

ungdomars läs- och skrivutveckling. Testet är avsett för årskurs 2 och är utformat så att eleverna 

ska läsa en text och svara på frågor. Totalt rör det sig om sex texter. Eleverna får maximalt 35 

minuter på sig att besvara frågorna. Testet innehåller 21 frågor. Alla frågorna är flervalsfrågor 

med fasta svarsalternativ. De behöver alltså bara kryssa för det alternativ som de tycker bäst 

motsvarar frågan om textinnehållet. Varje rätt besvarad fråga ger ett poäng. Maximalt antal poäng 

är 21. 

Inför den kommande analysen av elevernas testresultat har testets 21 frågor delats in i fyra olika 

kategorier beroende på vilken typ av kunskaper som behövs (förutom avkodningsförmåga) för att 

kunna besvara frågan korrekt.  

Tabell 1. Testets frågor per kategori och typ av kunskap som behövs. 

Kategori Typ av kunskap som behövs Antal frågor 

1. Explicit läsförståelse. 14 

2 Inferenser 3 

3. Läsa av en tabell 2 

4. Jämföra priser 2 

   21 

 

När den kunskap som behövs är explicit läsförståelse innebär det att svaret finns i texten. När den 

kunskap som behövs är inferenser innebär det att svarets inte finns explicit uttryckt i texten utan 

svaret finns att läsa ”mellan raderna”. Utöver kunskaperna explicit läsförståelse och förmågan att 

göra inferenser krävs också kunskap i hur man läser en tabell och förmåga att kunna jämföra 

priser. 
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3.4. Genomförande 

Nedan beskrivs hur undersökningen har genomförts. 

3.4.1. Deltagande observation 

Undersökningen inleddes med en veckas deltagande observation hos två klasser i årskurs 2. Anna, 

Brita och deras elever var informerade om syftet med min närvaro. Som stöd för minnet fördes 

noteringar i observationsschemat. Tanken var att med utgångspunkt av observationerna få en 

indikation på vad jag ville ta upp i de efterföljande semistrukturerade intervjuerna. Efter att 

observationerna genomförts analyserades noteringarna från observationsschemat.   

3.4.2.   Semistrukturerad intervju 

Jag gjorde därefter en intervjuguide inför de semistrukturerade intervjuerna (se bilaga 3). 

Frågorna kategoriserades i tre grupper: 

1. Information om informanten 

2. Information om eleverna 

3. Information om arbetssätt 

- läsinlärningsmetoder 

- strukturerad inlärningsgång för den tidiga läsinlärningen 

- undervisning i läsförståelsestrategier 

- kartläggning 

Vid intervjufråga 3 – läsinlärningsmetoder – visade jag Klockhoffs (2006) kategorisering av 

läromedel för läsinlärning läsläror (se bilaga 1). Anna och Brita fick här frågor om vilka 

läromedel av de förevisade som de känner till och använder. De fick också frågan om använder 

något annat läromedel än det förevisade och var det läromedlet i så fall kan placeras enligt 

Klockhoffs kategorisering. 

Intervjuerna genomfördes under en fredagseftermiddag i Annas respektive Britas klassrum. 

Intervjuerna tog c:a 30 minuter. Båda intervjuerna kunde genomföras utan avbrott av störande 

inslag. Under intervjuerna gjordes anteckningar i intervjuguiden och samtalen spelades in för att 

senare kunna bearbetas och analyseras. 

3.4.3.  Deltagarvalidering 

Under deltagarvalideringen fick Anna och Brita via e-post fick ta del av den bearbetade texten 

och sammanställningen av respektive intervju. De fick också möjlighet att kommentera och 

komma med förslag till ändringar.  

3.4.4.   Läsförståelsetest 

Innan läsförståelsetestet kunde genomföras krävdes att vårdnadshavaren ger sitt tillstånd. Av 

denna anledning gav jag eleverna någon vecka innan testet skulle genomföras ett missivbrev (se 

bilaga 4) för vidare befordran till respektive vårdnadshavare. 
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Läsförståelsetestet genomfördes sedan hos en klass i taget. Klasserna genomförde testet olika 

dagar men under samma vecka. Eleverna instruerades om hur genomförandet skulle gå till i 

samband med att testet inleddes (se bilaga 5).  

3.5. Reliabilitet 
Hur tillförlitliga är då dessa metoder för att ge svar på undersökningens frågor? Kan resultatet 

genom denna metod upprepas? 

Denna undersökning är en komparativ fallstudie av vilka arbetssätt två lärare i årskurs 2 använder 

och vilken effekt deras arbetssätt har på elevernas läsförståelse. Min strävan har varit att förklara 

Annas och Britas arbetssätt så som de uppger att det ser ut. Detta stämmer överens med Merriams 

(1994) synsätt då hon menar att den kvalitativa forskningen strävar efter att förklara världen så 

som de deltagande informanterna upplever den. Samtidigt som jag vill förklara hur Anna och 

Brita ser på sina egna arbetssätt så är det viktigt att ha i minnet att människors syn på världen inte 

är statiskt utan ständigt förändras. Detta innebär att en annan undersökning som använt sig av 

liknande metoder sannolikt inte kommer att få samma resultat som denna undersökning, det vill 

säga, resultatet är inte generaliserbart. Detta betyder dock inte att denna undersökning saknar 

reliabilitet men undersökningens tillförlitlighet gäller endast för denna undersökning.  

Jag har använt mig av så kallad metodtriangulering för att stärka undersökningens reliabilitet 

(Bryman, 2002). Med detta menas att jag använt mig av flera olika metoder – deltagande 

observation, semistrukturerade intervjuer, deltagarvalidering och läsförståelsetest - för att stärka 

reliabiliteten. Jag har inte bara observerat Annas och Britas arbetssätt, Anna och Brita och har 

också fått komma till tals i de semistrukturerade intervjuerna och de har dessutom fått godkänna 

textinnehållet i de bearbetade intervjuerna. Därutöver har testat elevernas läsförståelse. 

3.6. Validitet  

Frågan är då om de undersökningsmetoder jag använt undersöker det som var avsikten? Kan man 

genom deltagande observation, semistrukturerad intervjuer, deltagarvalidering och 

läsförståelsetest få veta hur relationen mellan Annas och Britas arbetssätt och deras elevers 

läsförståelse ser ut? Sannolikt kan man inte genom att använda endast en av metoderna besvara 

frågan men genom att kombinera metoderna bör möjligheten vara avsevärt större. Bryman (2002) 

beskriver att begreppet ekologisk validitet rör undersökningens förmåga att fånga det som händer 

i människors vardag och att onaturliga miljöer eller situationer ger en begränsad validitet. Valet 

av metoden deltagande observation har gjorts för att undvika att skapa en onaturlig situation 

vilket borde öka undersökningens validitet.  

3.7. Etiska aspekter 
 

Undersökningen har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (se bilaga 6) (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt de forskningsetiska 

principerna finns fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav måste anses uppfyllda då både Anna och Brita har informerats om 

innebörden av de etiska aspekterna såväl innan som i samband med undersökningens början. De 

har också informerats om att de har rätt att när som helst dra sig ur undersökningen samt att 
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anteckningar och inspelat material kommer att behandlas konfidentiellt. Slutligen har de 

informerats om att det insamlade materialet endast får användas vid detta tillfälle och inte för 

kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften.  De deltagande elevernas vårdnadshavare har 

skriftligt medgivit att deras barn deltar i undersökningen varför de forskningsetiska principerna 

måste anses uppfyllda även ur denna aspekt. 

3.8. Alternativa metoder 

För att undersöka hur relationen mellan lärares arbetssätt och elevers läsförståelse ser ut så hade 

jag kunnat använda andra metoder än de som jag nu valde.  

Det hade varit intressant att göra tvärtemot vad jag nu gjort; använda den kvantitativa metoden 

genom att undersöka Annas och Britas arbetssätt med en enkät och sedan göra en kvalitativ 

bedömning av elevernas läsförståelse genom samtal och intervjuer. En sådan undersökning hade 

dock varit avsevärt mer tidskrävande med tanke på att 39 elever har deltagit i undersökningen.   

En enkät hade kunnat ge mig en uppfattning om vilka arbetssätt som Anna och Brita använder 

men det hade inte funnits utrymme för följdfrågor. Fördjupningsfrågor och följdfrågor är möjliga 

i samband med intervjutillfället, men inte vid en enkätundersökning (Trost, 2007).  

Jag hade också kunnat välja att använda mig av strukturerade intervjuer istället för 

semistrukturerade. Det hade inneburit att Anna och Brita fått exakt likadana frågor vilket hade 

underlättat sammanställningen och jämförelsen av intervjusvaren. Bryman (2002) menar att 

forskaren med denna typ av intervjuer avser att öka undersökningens reliabilitet och validitet. Jag 

valde dock den semistrukturerade intervjun eftersom min avsikt var att Anna och Brita skulle få 

komma till tals.  
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4. Resultat 

Nedan redovisas resultatet för respektive fallstudie. Resultaten från intervjuerna med Anna och 

Brita redovisas utifrån de frågekategorier som användes i intervjuguiden; information om 

arbetssätt, strukturerad arbetsgång för den tidiga läsinlärningen, undervisning i 

läsförståelsestrategier samt kartläggning.  Resultaten från elevernas läsförståelsetest redovisas 

utifrån fyra olika kategorier beroende på vilken typ av kunskaper som behövs (förutom 

avkodningsförmåga) för att kunna besvara frågan korrekt; explicit läsförståelse, inferenser, läsa 

av en tabell och jämföra priser.  

4.1.  Fallstudie A – Anna och hennes elever 

4.1.1.  Läsinlärningsmetoder 

Den deltagande observationen visade att eleverna i Annas klass lär sig att läsa genom att skriva på 

datorn.  Anna säger att hon tillämpar ”Tragetonmodellen”, vilken bygger på idén att man lär sig 

läsa genom att skriva. I samband med att det var klart att hon skulle få en klass i årskurs 1 hörde 

hon ett föredrag om denna modell. Eftersom hon ansåg att modellen väl svarar mot forskning 

kring läsinlärning, det vill säga att det är lättare att lära sig skriva än att läsa, så beslutade hon sig 

för att lära sig mer om modellen. Anna menar att hennes elevers resultat bekräftar att modellen 

fungerar. Som exempel nämner hon att till höstlovet i årskurs 1 hade 21 av 27 av hennes elever 

nått LUS-punkt 13 eller mer (att kunna läsa med flyt). Anna använder inget av de läromedel som 

finns i Klockhoffs (2006) inventering av läromedel för läsinlärning. Hon menar att hon skulle 

känna igen några av dem om hon fick se dem men detta är inget hon använder i sin undervisning. 

Istället för färdiga läromedel för läsinlärning använder sig Anna av skönlitteratur och 

facklitteratur anpassad efter varje enskild elevs behov. Detta kompletteras med pratiska läromedel 

för läsförståelse av typen övningsbok och läsförståelsekort. 

4.1.2.  Strukturerad inlärningsgång för den tidiga läsinlärningen 

I förskoleklassen arbetade Annas elever med språklekar enligt Bornholmsmodellen. I modellen 

tränas eleverna både i att ljuda samman tre språkljud till ord – syntes och att dela upp ord i 

språkljud – analys. Under höstterminen i årskurs 1 följde Anna upp att de kunskaper som eleverna 

fått i förskoleklassen hade befästs. Hon menar att alla hennes elever klarar att ljuda ord och dela 

upp dem i språkljud. Parallellt med att Annas elever har fått använda datorn till att skriva 

bokstavsräckor där man plockar ut bokstäver och ord som de känner igen, har de arbetat med 

bokstavsinlärning. De har valt en bokstav i taget att arbeta med, klippt bokstäver ur tidningar, 

klistat in dem i en bokstavsbok, ritat bilder och skrivit ord som börjar på bokstaven. Under 

höstterminen i årskurs 1 arbetade de också mycket med bokstavsljuden, stavelser, rim och ramsor, 

ords längd och betydelse samt meningar . Eleverna i Annas klass har inte fått träning i att 

ortografiskt läsa frekventa småord. Hon menar att det inte funnits någon elev i klassen som haft 

behov av detta. Eleverna löste detta själva genom att läsa småorden, förstå dem, känna igen dem 

och läsa dem igen. Anna säger att hon inte ”bockat av på papper” att alla elever i klassen idag 

klarar detta men hon är ändå säker på att detta är något som alla hennes elever idag behärskar. 

Hon säger att hon inte har någon strukturerad inlärningsgång som hon följer strikt. 
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4.1.2.  Undervisning i läsförståelsestrategier 

Anna säger att hon inte använder någon särskild modell för undervisning av 

läsförståelsestrategier. Däremot säger hon att hon arbetar mycket för att stärka elevernas 

läsförståelse. Hon arbetar medvetet med att sammanfatta texter, förklara och diskutera svåra ord. 

Hon uppger att hon ser till att eleverna i samband med såväl tyst läsning som högläsning får 

möjlighet att reflektera och koppla ihop det lästa med sina egna och sina klasskamraters 

erfarenheter. Anna menar att eleverna behöver mycket träning för att förstå hur de ska bära sig åt 

för att förstå en text.  Hon berättar att hon undervisar i läsförståelse genom att prata med eleverna 

om hur man kan förstå och tolka en text. Hon pratar med eleverna om att allt inte behöver skrivas 

ut och att man genom att använda olika ord, syftningar och interpunktioner kan säga och förstå 

saker som inte står i texten. Anna säger att hon ständigt följer upp elevernas förståelse. Om hon 

märker att det brister undersöker hon vad den specifika eleven har för behov och sätter sedan in 

de åtgärder som hon anser behövs.  

4.1.3.  Kartläggning 

Anna använder läsutvecklingsschema, LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) för att kartlägga 

elevernas läsutveckling. Hon uppger samtidigt att detta gör hon eftersom hon liksom alla andra 

lärare i hennes kommun, enligt politiskt beslut är ålagda detta. Hon planerar att komplettera det 

obligatoriska LUS-materialet genom att på eget initiativ börja använda materialet God 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005) eftersom hon menar att detta material formulerar sig 

mer specifikt än LUS-materialet. När det gäller kartläggning poängterar Anna att hon alltid 

analyserar de problem som hon upptäcker och ofta sker detta i samarbete med skolans 

specialpedagog. 

 

4.1.5. Läsförståelsen hos Annas elever 

Nedan presenteras resultatet från testet av Annas elevers läsförståelse. 18 elever deltog i testet. 

Klassens sammanlagda resultat på de 21 frågorna var 336 poäng av maximalt 378. 

Tabell 2. Sammanställning av resultat på läsförståelsetest utfört i klass 2A. 

Kategori Typ av kunskap som behövs Antal frågor Antal elever som 

besvarade frågan 

Antal poäng/antal 

möjliga poäng 

1. Explicit läsförståelse 14 18 226/252 

2. Inferenser 3 18 46/54 

3. Läsa av en tabell 2 18 32/36 

4. Jämföra priser 2 18 32/36 

Summa  21 18 336/378 
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Av testets 14 frågor vilka krävde att eleverna kunde finna svaret i texten – explicit läsförståelse – 

blev klassens resultat 226 poäng. För att besvara tre av testets frågor korrekt krävdes att eleverna 

har förmåga att läsa mellan raderna, dvs förmåga att göra inferenser. Inom detta område blev 

klassens resultat 46 poäng. För att besvara två av frågorna krävdes kunskaper i hur man läser av 

en tabell och resultatet inom denna kategori blev för klassen 32 poäng. Slutligen krävdes förmåga 

att kunna jämföra priser för att besvara två av frågorna och även här blev klassens resultat 32 

poäng.  

Maxpoängen för klass 2A var 378 (18 elever x 21 poäng). Utfallet blev 336 poäng, vilket innebär 

att klassen sammantaget svarade rätt på 88,9 procent av frågorna. 

4.2.  Fallstudie B – Brita och hennes elever 

Nedan presenteras Britas arbetssätt. Förutom vad som nämns nedan poängterar Brita att hennes 

läs- och skrivundervisning är ämnesintegrerad. Som exempel nämner hon ett temaarbete då 

eleverna arbetat med att bygga en bondgård. De läste och skrev om ämnet, såg på filmer och 

besökte en riktig bondgård. Brita försöker att i möjligaste mån göra undervisningen 

upplevelsebaserad. 

4.2.1.  Läsinlärningsmetoder 

Då Brita fick veta att hon skulle få en klass i årskurs 1 var hennes kollega Anna redan i full färd 

med att förbereda sig på att arbeta med den så kallade Tragetonmetoden. Brita hann inte riktigt 

med och bestämde sig då för att hon skulle fortsätta att bedriva läsundervisning på samma sätt 

som hon gjort hittills, nämligen genom att använda ett läromedel som kombinerar phonics och 

whole language. Brita känner igen flera av de läromedel som finns i Klockhoffs (2006) 

inventering av läromedel för läsinlärning och hon använder sig av läromedlet Kom och läs i sin 

undervisning. Till läromedlet finns också övningsböcker med praktiska uppgifter, det ingår även 

en lärarhandledning.  ”För att nå alla elever behöver jag plocka lite från de flesta metoder, allt 

från Bornholm, Montessori och till LTG”, säger Brita. Ibland använder hon sig också att det som 

hon kallar ”gammaldags diktamen”. Brita säger att det som skiljer hennes undervisning idag från 

då hon började arbeta som lärare är att idag finns möjligheten att använda datorer i 

undervisningen. När hon märker att datoranvändning underlättar för en elev att ta till sig språket 

så låter hon eleven få använda datorn i möjligaste mån. 

 

4.2.2.  Strukturerad inlärningsgång för den tidiga läsundervisningen 

Under årskurs 1 arbetade klassen med språklekar med utgångspunkt från Bornholmsmodellen. 

Genom språklekar fick eleverna lära sig att ljuda samman tre språkljud till ord (syntes) och att 

dela upp ord i språkljud (analys). Brita menar att detta är stärkande för elevernas språkutveckling 

och att det dessutom stärker deras motorik. Utöver bokstavsträning, syntes och analys undervisar 

hon eleverna i ortografisk läsning av frekventa småord. Brita menar dock att hon inte arbetar 

strukturerat eftersom hon inte ”skriver upp i en massa tabeller och så, det skulle inte fungera, 

strukturen sitter i huvudet”.  

 

4.2.3.  Undervisning i läsförståelsestrategier 

I arbetsmaterialet till Kom och läs ingår övningar i läsförståelse. Dessa använder Brita i sin 

undervisning. Metoden Reciprocal Teaching – ömsesidigt lärande - förefaller ligga till grund för 

arbetsmaterialet då uppgifterna går ut på att lära sig att sammanfatta, ställa frågor om texten, reda 
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ut och förutspå. Materialet är inte tänkt för enskilt arbete utan eleverna arbetar alltid i grupper om 

minst två. Brita använder också läsförståelsekort i undervisningen vilket innebär att eleverna läser 

en text och sedan besvarar frågor om texten. Då eleverna arbetar med dessa kort arbetar de 

enskilt. I sin undervisning lägger Brita vikt vid att lära eleverna hur man slår i ordböcker, vilket 

hon menar också är en strategi för att öka läsförståelsen. Brita undervisar i olika genrer genom 

såväl läs- som skrivundervisning. Som exempel nämner hon bokrecensioner, dikter, sagor och 

noveller. Hon berättar också att de sjunger mycket och att hon så mycket som möjligt samtalar 

med eleverna och medvetet ser till att eleverna för samtal med varandra. Som förberedelse inför 

kommande inhämtning av faktakunskap ser Brita till att hennes elever redan nu får börja söka 

efter fakta och också reflektera över sin egen kunskap. Hon menar att även detta är ett sätt att 

stärka elevernas läsförståelse och kunskapsinhämtning.  

 

4.2.4.  Kartläggning 

Brita använder läsutvecklingsschema, LUS (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001) för att kartlägga 

elevernas läsutveckling. Hon menar också att genom att bedöma elevernas olika arbeten, alltifrån 

bokrecensioner till förmåga att lösa läsuppgifter inom matematiken, får hon en klar bild av var 

eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Som exempel nämner hon också den tysta 

läsningen, vilken ger henne möjlighet att ta ut eleverna och enskilt och be dem läsa högt för 

henne. Hon får då möjlighet att bedöma var eleven befinner sig i sin läsutveckling och det i sin tur 

underlättar för henne att se till att eleverna att har en bok som är på rätt nivå. Detta gör hon utan 

att ha något särskilt kartläggningsmaterial. Hon poängterar dock att hon är mycket noga med att 

registrera för sig själv var varje elev befinner sig. Hon beklagar att hon inte är så bra på att föra 

noteringar men säger samtidigt att hon är tacksam för sitt goda minne. Innan eleverna slutar i 

årskurs 2 kommer hon att kontrollera igen att eleverna klarar avkodning och ortografisk läsning 

av småord för att se att ingen halkat efter.  

4.2.5. Läsförståelsen hos Britas elever 

Nedan presenteras resultatet från testet av Britas elevers läsförståelse. 22 elever deltog i testet. 

Klassens sammanlagda resultat på de 21 frågorna var 402 poäng av maximalt 462. 

Tabell 3. Sammanställning av resultat på läsförståelsetest utfört i klass 2B. 

Kategori Typ av kunskap som behövs Antal frågor Antal elever som 

besvarade frågan 

Antal poäng/antal 

möjliga poäng 

1. Explicit läsförståelse 14 22 264/308 

2. Inferenser 3 22 56/66 

3. Läsa av en tabell 2 22 41/44 

4. Jämföra priser 2 22 41/44 

Summa  21 22 402/462 
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Av testets 14 frågor vilka krävde att eleverna kunde finna svaret i texten – explicit läsförståelse – 

blev klassens resultat 264 poäng. För att besvara tre av testets frågor korrekt krävdes att eleverna 

har förmåga att läsa mellan raderna, dvs förmåga att göra inferenser. Inom detta område blev 

klassens resultat 56 poäng. För att besvara två av frågorna krävdes kunskaper i hur man läser av 

en tabell och resultatet inom denna kategori blev för klassen 41 poäng. Slutligen krävdes förmåga 

att kunna jämföra priser för att besvara två av frågorna och även här blev klassens resultat 41 

poäng. 

Maxpoängen för klass 2B var 462 (22 elever x 21 poäng). Utfallet blev 402 poäng, vilket innebär 

att klassen sammantaget svarade rätt på 87 procent av frågorna. 

4.3.  Jämförelse av fallen 

Nedan görs en jämförelse de två fallen. Först görs en jämförelse av Annas och Britas arbetssätt, 

därefter jämförs de två klassernas resultat på läsförståelsetestet. 

4.3.1.  Jämförelse av arbetssätten 

Vid en jämförelse av de arbetssätt som Anna och Brita vid den semistrukturerade intervjun 

uppgav att de använder, visar resultatet att deras arbetssätt i läs- och skrivundervisningen, trots att 

de uttrycker sig olika, ändå har många likheter. 

Tabell 4. Jämförelse av Annas och Britas arbetssätt. 

Arbetssätt Anna Brita 

Läsinlärningsmetoder Tragetonmodellen 

Skönlitteratur 

Facklitteratur 

 

Läromedlet Kom och läs 

Skönlitteratur 

Facklitteratur 

Plockar från flera metoder 

Använder datorn som verktyg  

Strukturerad 

arbetsgång för den 

tidiga läsinlärningen 

 

Undervisningen innehåller 

bokstavsträning. 

Undervisar i ortografisk träning av 

frekventa småord om behov finns. 

Anna har dock inte sett behov hos 

någon elev i denna klass. 

Arbetade med uppföljning av 

elevernas fonologiska förmåga enligt 

Bornholmsmodellen under 

höstterminen i årskurs 1. I detta 

ingick att låta eleverna ljuda 

samman tre språkljud till ord 

(syntes) och att dela upp ord i 

Undervisningen innehåller 

bokstavsträning. 

Undervisar i ortografisk träning av 

frekventa småord. 

Arbetade med uppföljning av 

elevernas fonologiska förmåga enligt 

Bornholmsmodellen under 

höstterminen i årskurs 1. I detta 

ingick att låta eleverna ljuda 

samman tre språkljud till ord 

(syntes) och att dela upp ord i 

språkljud (analys).  
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språkljud (analys).  

Anna uppger att hon inte har en 

strukturerad inlärningsgång som 

hon följer strikt. 

Brita uppger att hon inte har en 

strukturerad inlärningsgång som 

hon följer strikt. 

Undervisning i 

läsförståelsestrategier 

Uppger att hon inte arbetar efter 

någon särskild modell för 

undervisning i 

läsförståelsestrategier. 

Använder läromedel för läsförståelse 

av typen övningsbok. 

Använder läsförståelsekort (en typ 

av läromedel). 

Arbetar medvetet med att träna 

eleverna i att sammanfatta texter. 

 

Arbetar medvetet med att förklara 

och diskutera svåra ord.  

Arbetar medvetet med att reflektera 

och koppla ihop det lästa med sina 

egna och sina klasskamraters 

erfarenheter.  

Pratar med eleverna om hur man 

kan förstå och tolka en text, t.ex. att 

allt inte behöver skrivas ut och att 

man genom att använda olika ord, 

syftningar och interpunktioner kan 

säga och förstå saker som inte står i 

texten. 

Uppger att hon inte arbetar efter 

någon särskild modell för 

undervisning i 

läsförståelsestrategier. 

Använder läromedel för 

läsförståelse av typen övningsbok. 

Använder läsförståelsekort (en typ 

av läromedel). 

Brita lägger vikt vid att lära 

eleverna hur man slår i ordböcker.  

 

Ser sin egen genreundervisning (t.ex. 

bokrecensioner, dikter, sagor och 

noveller) som ett sätt att stärka 

elevernas läsförståelse. 

Strävar medvetet mot att eleverna 

för samtal med varandra. 

Kartläggning Använder LUS. 

Analyserar de problem hon 

upptäcker, ofta i samarbete med 

specialpedagog. 

Använder LUS.  

Registrerar för sig själv (dvs. utan 

att använda något särskilt material 

och utan att föra anteckningar om 

resultatet) var varje elev befinner sig 

i sin läs- och skrivutveckling. 
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Vid en jämförelse av resultatet av de arbetssätt som Anna och Brita vid de semistrukturerade 

intervjuerna uppger att de använder, kan man se att de inom många områden använder sig av 

liknande arbetssätt.  

Detta gäller dock inte inom det undersökta området läsinlärningsmetoder där Brita använder ett 

läromedel - Kom och läs – medan Anna uppger att hon inte använder något särskilt läromedel. 

Anna använder sig av den så kallade Tragetonmetoden och låter sina elever lära sig att läsa 

genom att skriva på datorn men även Brita använder datorn i undervisningen, dock sker detta mer 

selektivt då hon inte använder datorn i läs- och skrivundervisningen som generellt verktyg för alla 

elever.  

Varken Anna eller Brita uppfattar att deras arbetssätt är strukturerat. Vid den semistrukturerade 

intervjun sa båda att de inte arbetar strukturerat men att strukturen ändå finns där, men inuti deras 

huvuden. Båda förefaller att uppfatta att ett strukturerat arbetssätt kräver att man noterar och 

utvärderar sitt arbete i t.ex. tabeller.  

Även när det gäller undervisning av läsförståelsestrategier visar resultatet att skillnaderna mellan 

Annas och Britas arbetssätt är små. Medan Brita anser att genreundervisning är viktigt uttrycker 

Anna att hon undervisar eleverna i hur man kan förstå och tolka en text. På samma sätt förhåller 

det sig med ordboken. Brita menar att hon lär eleverna hur man använder en ordbok och Anna 

menar att hon diskuterar svåra ords innebörd med eleverna.  

Även när det gäller kartläggning visar det sig att Anna och Brita använder sig av arbetssätt som 

påminner om varandra. Ingen av dem använder något annat kartläggningsmaterial än LUS men 

båda undersöker närmare vad som är orsaken till en elevs problem när de upptäcker det. 

4.3.2.  Jämförelse av klassernas läsförståelse 

Nedan presenteras en jämförelse av de båda klassernas resultat på läsförståelsetestet. 

Tabell 5. Medelvärde på frågorna per kategori (typ av kunskap som behövs) angett i procent. 

Typ av kunskap 

som behövs 

Explicit 

läsförståelse 

Inferenser Läsa av en tabell Jämföra priser 

Klass 2A 89,7% 85,2% 88,9% 88,9% 

Klass 2B 85,7% 84,9% 93,2% 93,2% 

När det gäller skillnaden i läsförståelse hos de deltagande eleverna i de undersökta klasserna är 

dessa inom alla fyra kategorier små, dock ligger resultatet för klass 2A överlag något högre än för 

klass 2B. Störst skillnad mellan klasserna är det inom kategorierna läsa av en tabell och jämföra 

priser. När det gäller kategorin inferenser, det vill säga förmågan att läsa mellan raderna, så 

svarade 84,9 procent av de deltagande eleverna i klass 2B rätt på frågorna medan 85,2 procent av 

de deltagande eleverna i klass 2A svarade rätt. När det gäller kategorin explicit läsförståelse, det 

vill säga att kunna svara rätt när svaret finns i texten, så hade klass 2A något högre resultat än 

klass 2B. 
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4.4. Relationen mellan arbetssätt och 

läsförståelse 

Undersökningen visar att det finns många likheter i Annas och Britas arbetssätt när det gäller hur 

de organiserar den tidiga läs- och skrivundervisningen. Trots att de uttrycker det på olika sätt så 

undervisar båda i bokstavskunskap, ortografisk läsning genom undervisning av frekventa småord, 

syntes genom sammanljudning av tre språkljud till ord och analys genom att dela upp ord i 

språkljud. Båda undervisar också i läsförståelsestrategier. Svaret på undersökningens fråga om 

hur relationen mellan lärares arbetssätt och elevers läsförståelse ser ut, skulle då innebära att i fall 

då lärare undervisar på det sätt som Anna och Brita gör, med elever som växer upp under 

liknande sociokulturella och ekonomiska villkor som de deltagande eleverna gör, så leder 

undervisningen till att eleverna svarar rätt på ungefär 90 procent av frågorna på ett 

läsförståelsetest av liknande typ som nu använts.   

Här har jag tagit bort texten som stod inom parentesen. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras först de metoder som använts i undersökningen, därefter diskuteras 

undersökningsresultatet. 

5.1. Metoddiskussion 

Inför den semistrukturerade intervjun fick Anna och Brita inte ta del av frågorna i förväg. Detta 

var inte ett medvetet val utan endast resultatet av min ovana att genomföra dylika undersökningar. 

Med facit i hand anser jag att det var ett misstag att inte låta dem få ta del av frågorna i förväg. 

Detta misstag kan ha bidragit till det faktum att både Anna och Brita vid valideringen bad att få 

göra tillägg till de bearbetade intervjuerna vilket riskerade att försena uppsatsens färdigställande 

då jag fick revidera tidigare analyser av insamlad data. Trots att jag hade en detaljerad tidsplan 

hamnade jag därför i tidsnöd. Eftersom jag valde att använda mig av instrumentet 

deltagarvalidering så är det också viktigt att poängtera att denna undersökning endast redovisar 

Annas och Britas egna uppgifter om arbetssätt i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

När det gäller läsförståelsetestet så är det inte normerat. Det går alltså inte att avgöra huruvida de 

båda klassernas ungefärliga resultat (90 procent rätt svar på frågorna) är ett högt eller lågt resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis är det viktigt att poängtera att resultatet från denna undersökning endast gäller för 

denna undersökning. Resultatet kan inte generaliseras. En annan undersökning som använt sig av 

liknande metoder kommer sannolikt inte att få samma resultat som denna undersökning. Icke 

desto mindre finner jag att resultaten från just denna undersökning är intressanta och väl värda att 

diskuteras.   

Anna menar att ”Tragetonmodellen väl svarar mot forskning kring läsinlärning, det vill säga att 

det är lättare att lära sig skriva än att läsa”. Enligt Trageton (2005) ska elever inte alls undervisas i 

läsning utan de ska lära sig att skriva på datorn först och därigenom kommer läsutvecklingen 

igång nästan utan att eleverna märker det. Detta motsägs av Josephson, Melin och Oliv (1990) 

som menar att läs- och skrivinlärning måste ske parallellt och att läsningen ska ge stöd åt 

skrivningen. Klockhoff (100424) menar att datorn i undervisningen enligt den så kallade 

Tragetonmetoden inte är en metod i egentlig mening utan snarare måste betraktas som ett verktyg 

och att den kompetenta läraren alltid måste vara medveten om vilken teoretisk grund den metod 

man arbetar med är baserad på. Lundberg (2008) menar att metoden inte har fått en strikt och 

godtagbar utvärdering och att det därför finns utrymme för tvivel. Anna menar dock att hennes 

elevers resultat på LUS-testet under höstterminen i årskurs1, visar att modellen fungerar men 

Lundberg (2008) varnar för en övertro. Kanske kan Annas entusiasm liknas vid 

Hawthorneeffekten (Andersson & af Trampe, 2005) med vilken avses att människor presterar 

bättre bara genom att de blir uppmärksammade i t.ex. en studie. På motsvarande sätt kanske 

Hawthorneeffekten verkar på Anna så att hon blir en mer engagerad lärare då hon använder en 

metod som påstås ha positiv inverkan.  
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Mot denna bakgrund blir det intressant att notera att skillnaden i klassernas resultat på 

läsförståelsetestet endast är marginell. Anna har ju under intervjun berättat om sitt arbetssätt. Hon 

har där berättat att hon, precis som Brita, undervisar i ortografisk läsning av frekventa småord, 

sammanljudning av tre språkljud till ord (syntes) och uppdelning av ord i språkljud (analys). Både 

Anna och Brita arbetar också aktivt och medvetet för att stärka och utveckla elevernas 

läsförståelse. Man kan alltså säga att det som skiljer Annas och Britas arbetssätt är att Anna - 

utöver de arbetssätt som hon delar med Brita - låter sina elever lära sig att läsa genom att skriva 

med datorn som redskap. Om det skulle vara så som Anna säger, att hennes elever utvecklats så 

bra tack vare att hennes elever arbetat med datorn som redskap, hur kan det då komma sig att 

hennes klass inte presterar avsevärt bättre än Britas klass på läsförståelsetestet? Hur kan det 

komma sig att de båda klassernas resultat är så gott som identiska? Jag menar att en tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att både Anna och Brita faktiskt gör det som man enligt aktuell 

forskning ska göra som lärare. Båda undervisar i ortografisk läsning av frekventa småord, 

sammanljudning av tre språkljud till ord (syntes) och uppdelning av ord i språkljud (analys). Båda 

undervisar explicit i läsförståelsestrategier även om de själva inte uttrycker saken så. Medan Brita 

anser att genreundervisning är viktigt uttrycker Anna att hon undervisar eleverna i hur man kan 

förstå och tolka en text. På samma sätt förhåller det sig med ordboken. Brita menar att hon lär 

eleverna hur man använder en ordbok och Anna menar att hon diskuterar svåra ords innebörd 

med eleverna. Även när det gäller kartläggning visar det sig att Anna och Brita använder sig av 

arbetssätt som påminner om varandra. Ingen av dem använder något annat kartläggningsmaterial 

än LUS men båda undersöker närmare vad som är orsaken till en elevs problem när de upptäcker 

det. Jag menar att de arbetssätt som de uppgett att de använder sig av, stämmer överens med vad 

svenska läsforskare i dokumentet Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- 

och skrivsvårigheter (Myrberg, 2003) slår fast är utmärkande för en lyckad läs- och 

skrivundervisning; nämligen att den skickliga läraren kännetecknas av ett strukturerat arbetssätt 

genom vilket han eller hon uppmärksammar varje elevs strategier och är inte fixerad vid en enda 

metod och har framförallt fördjupade teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning. Anna 

arbetar visserligen med datorn som redskap men undervisningen sker inte uteslutande genom att 

eleverna får skriva sig till läsning genom att använda datorn.  

Man kan också fundera över vad det innebär för undersökningens resultat att endast de elevers 

resultat som hade vårdnadshavarens tillstånd att delta i undersökningen, kunde tillgodoräknas 

undersökningsresultatet. Vilka föräldrar var det som inte lämnade sitt tillstånd och av vilken 

anledning? Det skulle också kunna vara så att de elever som själva vet att de inte läser bra valde 

att inte visa upp den hemskickade lappen för sina föräldrar. Det finns alltså en risk att bortfallet 

inte är representativt för de båda klasserna, varför det också är viktigt att poängtera att 

undersökningsresultatet läsförståelsetestet endast avser de deltagande eleverna och inte hela 

klassen. Det är rimligt att anta att just de elever som har svårigheter med sin läsning medvetet 

valde att inte visa missivbrevet för sina föräldrar och därför inte kunde delta i undersökningen. 

Detta antagande bygger jag på att forskning visat att elever som har läs- och skrivsvårigheter 

snabbt blir mycket duktiga på (Elbro, 2004; Taube, 2007) att dölja sina svårigheter. Dessa elever 

hade sannolikt goda skäl att ”glömma” bort missivbrevet. Om alla elever i båda klasserna hade 

deltagit i testet så kanske att det i så fall hade visat sig att det är i dessa klasser på samma sätt som 

i många andra klasser, nämligen att c:a 20 procent av eleverna är i behov av särskilt stöd eftersom 

de har läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2002). Detta är i sådana fall mycket nedslående 
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eftersom dagens forskare idag är eniga om att tidiga insatser kan förebygga läs- och 

skrivsvårigheter (Lundberg, 2006; Myrberg, 2007). 

Skulle det kunna vara så att sociokulturella faktorer påverkar resultatet? Kan man tänka sig att 

Annas arbetssätt är att föredra framför Britas eller tvärtom, men att bristerna i det sämre 

arbetssättet uppvägs av elevernas hembakgrund?  Teoretiskt finns det en möjlighet att det 

förehåller sig på det viset, men jag håller detta ändå inte för troligt eftersom eleverna i de båda 

klasserna kommer från ett och samma område.  

Det är också intressant att diskutera Annas och Britas inställning till ett strukturerat arbetssätt. 

Läsforskare är eniga (Lundberg, 2006; Myrberg, 2003; Elbro, 2004) om att ett strukturerat 

arbetssätt är utmärkande för lärare vars elever visar goda resultat i den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen. Varken Anna eller Brita uppfattar att deras arbetssätt är strukturerat. Vid den 

semistrukturerade intervjun uppgav ingen av dem att de arbetar strukturerat men att strukturen 

ändå finns där, men inuti deras huvuden. Båda förefaller att uppfatta att ett strukturerat arbetssätt 

kräver att man för noteringar och ständigt utvärderar sitt arbete. Kanske ett strukturerat arbetssätt 

så som Anna och Brita tänker sig att ett strukturerat arbetssätt skulle fungera, ändå är att föredra. 

Är det inte så att man gör nya upptäckter då man går på djupet och analyserar ett resultat? Denna 

uppsats visar att så är fallet. Innan jag sammanställde resultatet från undersökningarna var mitt 

intryck att Annas och Britas arbetssätt skiljer sig åt markant i och med att Anna arbetar med 

Tragetonmetoden och Brita använder ett traditionellt läsinlärningsmaterial. Efter att jag 

sammanställt och analyserat resultatet ser jag att så inte är fallet. På samma sätt som att jag fick 

min uppfattning om Annas och Britas arbetssätt kullkastad då jag noga sammanställde och 

analyserade resultatet från undersökningen, kanske Anna och Brita också skulle få sina 

uppfattningar om elevernas läs- och skrivförmåga kullkastad om de noga sammanställde och 

analyserade deras kunskapsnivå. Upptäckten att Annas och Britas arbetssätt visserligen är olika 

till formen men ändå lika till innehållet, är det som gjort denna undersökning intressant. Min 

slutsats är att deras likartade arbetssätt är anledningen till att deras elever presterade likartat på 

läsförståelsetestet. Detta är dock inte lika häpnadsväckande, utan mer en logisk följd av Annas 

och Britas likartade arbetssätt.  
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6. Fortsatt forskning 

Det är tveksamt om det skulle vara möjligt göra en replikering av denna undersökning med några 

andra deltagare än de aktuella. Det skulle dock vara intressant att intervjua flera lärare som 

uppger att de använder den så kallade Tragetonmetoden och undersöka vilka andra arbetssätt de 

använder sig av. Med stöd av denna undersökning och aktuell forskning (Myrberg, 2005; Elbro 

2004; Taube, 2007) är min hypotes att i de fall där eleverna visar goda resultat på ett 

läsförståelsetest så kommer det att visa sig att läraren – förutom Tragetonmetoden - använder ett 

varierat arbetssätt genom vilket han eller hon uppmärksammar varje elevs strategier och inte är 

fixerad vid en enda metod och framförallt har fördjupade teoretiska kunskaper om läs- och 

skrivinlärning. En annan hypotes är att i de fall där läraren uppger att den använder sig av den så 

kallade Tragetonmetoden och eleverna visar låga resultat på ett läsförståelsetest, så kommer 

resultatet att visa att läraren har dålig kunskap om läsinlärningsmetoder i allmänhet och dåliga 

teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning i synnerhet och därför enbart låter eleverna att 

lära sig att läsa genom att skriva på datorn. Om mina hypoteser stämmer skulle en sådan 

undersökning ge stöd för uppfattningen att lärare som lyckas i sin undervisning inte är fixerade 

vid en enda metod utan känner till och arbetar med flera olika metoder och dessutom har 

fördjupade teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning. 



 

 
33 

Referenser 
Allard B, Rudqvist M, Sundblad B. (2001). Nya lusboken, en bok om läsutveckling. Stockholm: 

Bonnier Utbildning 

Andersson, B. & af Trampe, P. (2005). Åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter: Vetenskap, 

beprövad erfarenhet och humbug. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 10, 4-9. 

http://dyslexiforeningen.se/artiklar.html 

Björk, Maj & Liberg, Caroline (2007) Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Bjørndal, C. R. P. (2005) Det värderande ögat. Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Druid Glentow, Birgit (2006) Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter.  

Stockholm: Natur och Kultur.  

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 

Gough, P. B. & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial 

and special education, 7.  

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and writing: an 

interdisciplinary journal, 2. 

Høien, T. & Lundberg, I. (2006). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur och Kultur. 

Josephson, O., Melin, L. & Oliv, T. (1990). Elevtext. Analyser av skoluppsatser från åk 1 till  

åk 9. Lund: Studentlitteratur. 

Klockhoff, (2006). Från Bokslott till Witting – Om läromedel för läsinlärning. I Jacobson, C. & 

Svensson, I.(Red.), 10 uppsatser om läs- och skrivsvårigheter (s. 54-64). Växjö universitet: 

Specialpedagogiska institutionen. 

Klockhoff, E. (2010 04 25). Personlig kommunikation 

Larsson, H. & Sjöblom, P. (2008). Läsa för att förstå. Hur gör man då? Examensarbete. 

Stockholm: Stockholms universitet. 

Lundberg, I. (2006). Alla kan lära sig läsa och skriva. Stockholm: Natur & Kultur. 

Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen. Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass.  

     Stockholm: Natur och kultur.  

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2007). God läsutveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

http://dyslexiforeningen.se/artiklar.html


 

 
34 

Lundberg, I. & Strid, A. (2009). Det lönar sig att öva. Effekten av fonologiska lekar i 

förskoleklass. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, 2009 (1). 

http://dyslexiforeningen.se/artiklar.html  

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.  

Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs och skrivsvårigheter. En översikt av 

aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: Skolverket. 

Myrberg, M. (2002). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. I Egon Nordman & 

Marianne Norée (Red.). Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, s. 40-55. Stockholm: 

Svenska dyslexiföreningen.  

Myrberg, M. (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarhögskolan i Stockholm: Institutionen för Individ, Omvärld och 

Lärande. 

Myrberg, M. (2007). Dyslexi – en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007.      

Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR2007_02.pdf 

Nation, K (2009). Children’s Reading Comprehension Difficulties. I Snowling, M. J. & Hulme, 

C. (red.). The Science of Reading. A Handbook. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Palinscar, A.S., & Brown, A.L., (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension - Fostering and 

Comprehension-Monitoring Activities. (2010 05 06) 

http://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/ED%20261%20Papers/Palincsar%20Rec

iprocal%20Teaching.pdf  

Reichenberg, M. (2008) Vägar till läsförståelse, Texten, läsaren, samtalet. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur. 

Repstad, P. (1987, 1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Samuelsson, S. & Svanfeldt, G. (2002). Läs- och skrivsvårigheter – inte bara dyslexi. I E. 

Nordman & M. Norée (red.). Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: 

Svenska dyslexiföreningen. 

Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 

94. (1994) (2010 05 06) http://skolverket.se/publikationer/index.html  

Skolverket, Kursplan och mål, svenska. (2008) (2010 05 06) 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&

id=3890&extraId=2087 

Snow, C. E., Burns, M. S. & Griffin, P. (Red.) (1998). Preventing Reading Difficulties in Young       

Children. Washington DC: National Academy Press.     

Taube, Karin (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag. 

http://dyslexiforeningen.se/artiklar.html
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR2007_02.pdf
http://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/ED%20261%20Papers/Palincsar%20Reciprocal%20Teaching.pdf
http://people.ucsc.edu/~gwells/Files/Courses_Folder/ED%20261%20Papers/Palincsar%20Reciprocal%20Teaching.pdf
http://skolverket.se/publikationer/index.html
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3890&extraId=2087


 

 
35 

Trageton, A (2005). Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola. Stockholm: Liber. 

Trost, J. (1994). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig  

     forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  

Westlund, B. (2008). Att undervisa i läsförståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen.  

Det kvalitativa - kvantitativa argumentets missvisande retorik. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, (4), s. 270–292. www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf  

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/aasberg.pdf


 

 
36 

Bil0aga 1 



 

 
37 

Bilaga 2 

Observationsschema, fritt efter Bjørndal (2005). 

 

Datum 

 

Tid 

 

Situation (Vad sägs? Vad händer? ) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



 

 
38 

Bilaga 3 

Intervjuguide  

Datum: 

Informant: 

  

1. Information om informanten 
 

Pedagogisk högskoleexamen: 

Antal hp eller motsvarande i läsning och skrivning: 

Antal yrkesverksamma år: 

Antal gånger som lärare för nybörjarläsare: 

Ev. fortbildning/vidareutbildning inom området: 

 

2. Information om informantens elever 
 

Hur många elever har du klassansvar för? Hur många pojkar? Hur många flickor? 

Hur många av dina elever har enligt dig läs- och skrivsvårigheter?  

Förklara definitionen. 

Har någon av dina elever fått diagnosen dyslexi?  

Förklara definitionen. 

 

3. Information om arbetssätt 
 

A) Läsinlärningsmetoder 

Visa Klockhoffs modell, fråga: 

Vilket/vilka material känner du till? 

Vilket/vilka material använder du? 

Använder du något annat material än det förvisade? Var kan det materialet i så fall placeras in? 
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B) Strukturerad inlärningsgång för den tidiga läsinlärningen 

Har du en strukturerad inlärningsgång när det gäller: 

 Bokstavsträning 

 Frekventa småord 

 Ljuda samman tre språkljud till ord – syntes 

 Dela upp ord i språkljud – analys 

 

 

C) Undervisning i läsförståelsestrategier  

Använder du någon särskild modell för undervisning i läsförståelse?  

Vilken modell? Beskriv modellen? 

Utgå från RT (Reciprocal Training – ömsesidigt lärande) när du ställer följdfrågor. 

Sammanfatta. Eleverna får träna sig i att lyfta fram det centrala och att bortse från det som är 

mindre viktigt. Eleverna tränas i att göra egna sammanfattningar och kontrollerar på så sätt att de 

förstått vad textens handlar om. 

Ställa frågor. Eleverna får ställa egna frågor till texten för att hitta den viktigaste informationen i 

texten och att kontrollera den egna förståelsen.  

Reda ut. Med hjälp av lärarens reder eleverna ut eventuella frågor och oklarheten. Av särskild 

vikt är det att de får hjälp att reda ut oklarheter om ord och begrepp.  

Förutspå. Eleverna får träna sin förmåga i att göra antagande om vad som kommer att hända 

härnäst i texten. För att klara det tar man hjälp av textens titel, man tittar på bilder och rubriker. 

Det handlar om att lära sig att göra kvalificerade gissningar som inte är tagna ur luften. Eleverna 

tränas i att använda sina tidigare erfarenheter för att dra slutsatser om texten.  

 

D) Kartläggning 

 Kartlägger du elevernas: 

 Fonologiska medvetenhet 

 Ordavkodning 

 Flyt i läsningen 

 Läsförståelse 

 Läsintresse 

Om ja, hur? Om inte – vad gör du stället? 
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Bilaga 4 

MISSIVBREV 

 

Till föräldrar med barn i årskurs 2 i X-skolan 

Mitt namn är Kerstin Granberg och jag läser lärarprogrammet vid Stockholms universitet. Jag 

skriver nu en C-uppsats inom kursen Språk och språkutveckling. Min uppsats handlar om lärares 

metodval för läsinlärning och hur detta påverkar elevers läsförståelse.  

För att kunna slutföra min uppsats behöver jag testa elevers läsförståelse. Jag önskar därför att få 

genomföra ett läsförståelsetest på alla elever i årskurs 2, X-skolan, under vecka 17. 

Testet beräknas ta cirka 30 minuter. Deltagande i testet är frivilligt. Personuppgifterna är 

konfidentiella och kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Det kommer inte 

att framgå vid vilken skola testet är gjort, vilket innebär att det inte kommer att gå att identifiera 

vilka eleverna är. Resultatet från läsförståelsetestet kommer endast att användas i min C-uppsats. 

För att utföra testet behöver jag målsmans tillstånd. Det är av denna anledning som du fått detta 

brev. Om du godkänner att ditt barn deltar i testet – var vänlig fyll i uppgifterna nedan och lämna 

lappen till klassläraren. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Kerstin Granberg 

Lärarstudent, Stockholms universitet 

070-649 68 30 

 

 

  

Jag godkänner att mitt barn     (namn) deltar i läsförståelsetestet. 

 

    

Målsmans underskrift  Ort och datum 
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Bilaga 5 

Testinstruktion vid läsförståelsetest 

Du ska nu få läsa några olika texter och svara på frågor i det här häftet (visa häftet). 

Jag kommer nu att dela ut häftena. Titta bara på framsidan. Bläddra inte i häftet och skriv 

ingenting förrän jag säger till. 

Skriv klass här (visa var detta ska skrivas) 

Skriv namn här (visa var detta ska skrivas) 

Skriv skolans namn här (visa var detta ska skrivas) 

Vi ska nu göra ett övningsexempel på sidan 2. Jag läser högt och du följer med i ditt häfte (visa 

var texten börjar). 

Läser texten. 

Första frågan: Varför blir farfar inte blöt? 

Du har fyra alternativ (svar) att välja på. A-D. A. Han står under taket. Läs upp följande alternativ 

på samma sätt. 

Fråga eleverna vilket svar som de tycker är rätt.  Visa på tavlan hur man sätter kryss för rätt svar. 

Du ska nu läsa så många berättelser som du hinner och sätta ett kryss i rutan för det svar på frågan 

som du tycker är rätt. 

Det är inte säkert att du kommer att hinna med att besvara alla uppgifter. Huvudsaken är att du 

försöker att göra ditt bästa. 

Det kan också bli så att du blir klar innan 35 minuter har gått. Då måste du sitta kvar på din plats 

för att inte störa dina kamrater. Läs igenom testet en gång till och kontrollera dina svar. Om du 

ändå får tid över får du gärna rita på det tomma papper som du har fått. 

När du har börjat läsa och besvara frågorna får jag inte hjälpa dig. Har du några frågor? Vänd 

blad och börja läsa! 
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Bilaga 6 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

Utdrag ur Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  

Informationskravet 

Regel 1. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift 

i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. 

Samtyckeskravet 

Regel 2. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 

fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Regel 3. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följder för dem. 

Regel 4. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga 

mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitetskravet 

Regel 5. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter. 

Regel 6. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt 

för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet 

Regel 7.Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Regel 8. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 

åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt 

medgivande av den berörda. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf

