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1. Inledning
Att kunna läsa och skriva är en av de grundläggande kunskaperna varje elev behöver för att
kunna utvecklas och delta i undervisning inom de flesta skolämnen. Wengelin och Nilholm
(2013) skriver att en god läs- och skrivutveckling ger eleverna möjligheter att utformas till
demokratiska medborgare.
Under 2000-talet genomfördes konsensusprojektet i Sverige. Projektet startades för att
motverka läs- och skrivsvårigheter hos barn och där samlades en del av Sveriges forskare för
att gemensamt undersöka om det fanns någon metod som var mer framgångsrik än en annan.
Resultatet av projektet visade att dessa forskare var överens om att valet av metod inte hade
någon speciell roll i elevernas utveckling. Det visade på att utvecklingen hos eleverna till stor
del var beroende av lärarens kompetens. Dock visade resultaten av projektet att Phonics var
den metod som var mest framgångsrik hos elever med avkodningsproblem och lässvårigheter
(Myrberg, 2003). Vidare påpekar även Myrberg, i en intervju publicerad av Hedström, att en
del forskare vinklar sina studier för att de ska främja just deras metod. Detta menar han att
Trageton gjort i sin studie där han framhäver att hans metod, där datorn är en central del i läsoch skrivundervisningen, är det mest effektiva arbetssättet vid läsinlärning (Hedström, 2009).
Uttalanden som dessa visar att vi som lärare bör vara kritiska till vad vi läser och hur vi tar till
oss den forskning som publiceras. En av slutsatserna i Konsensusprojektet är att en skicklig
lärare bör behärska flera olika metoder och arbetssätt för att främja varje elevs läsutveckling.
De nämner att det krävs en medveten läs- och skrivpedagogik för att utveckla barns förmåga
att läsa och skriva. Vi behöver därför i vår kommande profession besitta en stor kunskap
gällande läsinlärning.
All undervisning ska vila på en vetenskaplig grund och vi som lärare är skyldiga att följa den
rådande läroplanen vid planering av undervisning för att möjliggöra att eleverna utvecklas
och når de mål som Skolverket satt upp för grundskolan (Skolverket, 2011).
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så
att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för
att tänka, kommunicera och lära.
(Skolverket, 2011, s.222).

Utifrån detta anser vi att det är viktigt att lärare och pedagoger besitter en stor kunskap
gällande hur läsning lärs ut på bästa sätt. Vi är därför intresserade av hur forskare ser på just
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detta område. Donat (2006) menar att läskunnighet öppnar dörren till förståelse och denna
förmåga leder till livslångt lärande. Vi anser att det i vårt kommande yrke blir den största
utmaningen.
Denna studie kommer att undersöka hur barns läsutveckling påverkas vid användandet av
Phonics respektive Whole language. Under vår studietid har vi stött på skilda åsikter om
vilken metod som är mest framgångsrik. Vi anser det därför nödvändigt att fördjupa oss i
vilken metod som enligt forskning ger störst framgång hos elever.
Vi kommer att jämföra forskningsresultat från olika länder för att på så sätt få reda på om det
finns en metod som är mer fördelaktig än den andra och om dessa resultat skiljer sig mellan
olika länder samt språk. Därefter kommer vi undersöka på vilket sätt man kan kombinera
dessa två metoder och vilket resultat som framkommer.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka om barns tidiga läsning utvecklas på olika sätt vid
användandet av Phonics eller Whole language för att i kommande profession ha en ökad
kunskap om hur vi som lärare på bästa sätt kan lära eleverna att läsa.
Frågeställningar:



På vilket sätt skiljer sig barns läsutveckling vid användandet av Phonics respektive
Whole language? På vilket sätt skiljer sig resultaten vid olika ortografier?



Gynnas barns läsutveckling genom att kombinera Phonics och Whole language och i
sådant fall hur?
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3. Bakgrund
Sedan 1970-talet har en stor debatt pågått gällande hur barn lär sig att läsa och vilket
arbetssätt som är mest effektivt. I Sverige samt övriga nationer har diskussionen om barns läsoch skrivutveckling framkallat blandade känslor hos forskare, pedagoger och föräldrar.
Forskare världen över har varit djupt oeniga om hur läsinlärning går till och det har under
åren bildats två olika sidor i vad som kommit att kallas The Reading War (Myrberg och
Lange, 2005). En del anser att all läsinlärning utgår från Phonics, att en fortsatt utveckling är
omöjlig utan att barnen kan koppla ihop fonem och grafem och att detta är något som bör
läggas stort fokus på vid undervisningen. Andra anser att Whole language är mest effektivt
och att elever som lär sig genom Phonics har svårt att få en förståelse för innehållet i texten
(Hempenstall, 2006). Papadopoulos (2001) skriver vidare i debatten att Phonics har varit den
ledande metoden av ett uppenbart skäl. Det finns långt fler skrivna ord än någon kan lära sig
att minnas medan det enbart finns en begränsad mängd fonem. Vidare har denna studie visat
att åsikter samt forskningsresultat skiljt sig mellan grunda och djupa ortografier
Vi kommer i följande avsnitt definiera de begrepp som berörs i studien. Inledningsvis
förklaras vad som i kommande text menas med undervisningsmetoder, Whole language,
Phonics, kombinerade metoder samt grunda och djupa ortografier. Vi kommer även ge en
kortare förklaring till begrepp som rör läsutveckling.

3.1 Läsning och läsutveckling
Gough och Tunmer (1986) menar i sin modell att en läsförmåga byggs upp av de olika
komponenterna avkodning och förståelse (L = A x F) vilket innebär att läsning är lika med
avkodning gånger förståelse. Det är alltså ett sampel mellan olika parallella processer. Det
finns även ett starkt förhållande mellan ett välutvecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga.
Även Taube (1987) menar att det inom läsning ingår två processer; avkodning och förståelse.
Definitionen av läsning anses vara förmågan att få ut betydelsen av ett tryckt eller skrivet
budskap där de två processerna ingår. Fattas en av dessa processer kommer ingen läsning till
stånd. Som tidigare nämndes har den fonologiska förmågan en stor roll i ordförrådstillväxten.
Tjernberg (2013) lyfter även fram att ordförrådet har en stor roll i textförståelsen. Med det
menas att ordförrådet är en viktig del i läsförståelsen eftersom olika texter kräver olika typer
av läskompetens. Där krävs ett rikt ordförråd inom olika kunskapsområden. Med tiden
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utvecklas läsförståelsen i takt med ökat ordförråd men det krävs mycket mer. Det krävs
effektiv läsning där man aktivt ska utveckla sitt ordförråd i förskolan. Genom detta får man
en grund för skriftspråksutvecklingen. För de elever som har ett sämre utgångsläge är det
optimalt för dem att börja tidigt med läsinlärningen då de får bättre förutsättningar för att inte
hamna efter.
Tjernberg (2013) refererar till Kintsch och Rawson (2007) som menar att läsningen kan delas
in i online och offline. Det som sker under läsningen, till exempel avkodning, syntaktisk och
semantisk förståelse anses vara online. Det som sker efter läsningen anses vara offline då man
besvarar frågor, sammanfattar det man har läst och löser problem i samband med texten. De
tre språkliga faktorerna; ordigenkänning, grammatisk kunskap och ordförståelse anses ha stor
betydelse för läsförståelse. För att eleven ska kunna få en helhetsbild av en text kan den göra
inferenser (läsa mellan raderna). Vidare skriver Tjernberg (2013) att förhållandet mellan
språkförståelse och det verbala minnet används genom att avkodningen automatiseras och
minnesresurserna läggs på innehållet i texten. Om en elev inte lyckas automatisera sin
avkodning uppstår problem med läsförståelsen. När en text blir svårare har eleven inte
tillgång till den minneskapacitet som läsprocessen kräver. Taube (1987) menar även att
läsaren vid avkodningen använder sig av så kallade yttre semantiska ledtrådar som är
betydelsemässiga. Dessa kan vara till stor hjälp vid avkodning av ett ord genom att antalet
möjliga tolkningsalternativ drastiskt begränsas. Läsaren kan även använda sig av inre
ledtrådar där eleven endast har ett begränsat antal ord som passar in i meningen. När barnen
lär sig läsa skriver Elwér (2014) att det till största del handlar om avkodning. Hon anser att
det är först när eleverna lärt sig att avkoda orden som mer fokus kan läggas på förståelsen av
texten även om detta är något som bör finns närvarande under läsundervisningen redan från
start. När eleverna är äldre och avkodningen blivit automatiserad handlar den största delen av
läsning om förståelsen.

3.2 Undervisningsmetoder
Gällande huruvida Phonics och Whole language är metoder går uppgifterna isär. Åsikterna är
många och för att nämna något så beskriver Frost (2002) Phonics och Whole language som
två olika traditioner. I ett svenskt förord till samma bok benämner Lundberg de två som
metoder. Hempenstall (2006) skrev en utredning om The reading war i vilken hon nämner
Goodman som frontfigur för Whole language. Hempenstall skriver vidare att Goodman
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beskriver Whole language som en filosofi där läraren måste vara väl insatt i filosofin för att
kunna skapa en miljö där eleverna utvecklar sitt läsande. I följande studie kommer vi att
benämna Phonics och Whole language som metoder. Syftet med studien är att undersöka vad
forskningen gett för resultat i jämförandet av dessa två vid tidig läsinlärning, inte att
undersöka om det är metoder eller inte.

3.3 Whole language
Whole language har en likhet med Rousseaus tankar kring att barn utvecklar tal naturligt som
en del av utvecklingen. Han har samma tankar gällande skriftspråk och anser att även detta
kommer naturligt till barn när de är mogna för det (Hempenstall, 2006). Metoden är en
analytisk metod. Frost (2002) beskriver metoden som en kommunikativ process där barnen
lär sig att läsa genom att delta i läsaktiviteter med kommunikativ utgångspunkt. Texter
anpassas inte för nybörjarläsare utan barnen läser böcker de själva tycker är intressanta. Inom
denna metod menas det att medvetenheten om fonem är av mindre betydelse och att
läsfärdighet uppstår genom att eleverna läser meningsfulla texter. Varje elev ska inom Whole
language få använda sin egen vilja och själv bestämma hur de vill lära sig läsa. Whole
language har ett kunskapsbegrepp som bygger på erfarenhet och upplevelser. Goodman
(1986) beskriver Whole language som en gissningslek, detta just för att eleverna gissar
nästkommande ord utifrån de ledtrådar de fått av tidigare innehåll och från de bilder som
finns i böckerna.
Frost (2002) beskriver att Whole language går från helhet till del och tillbaka till helhet.
Läraren börjar med att läsa en text för eleverna. Texten ska ligga över elevens dåvarande
läsnivå men den får inte vara för svår så att eleverna inte kan förstå innehållet. Det är viktigt
att fånga elevernas intresse och få dem att uppleva läsglädje. Sedan läses samma text igen.
Denna gång läses den lite långsammare och läraren pausar efter ett par ord och låter eleverna
upprepa orden som lästs. När texten lästs på detta sätt ett par gånger minskar behovet av
pauser och eleverna ska kunna läsa texten i samma takt som läraren. Efter att de fått en
uppfattning om innehållet och förstår vad de precis läst så går man vidare till nästa del av
undervisningen. Nu bryter läraren ner texten i delar. Detta kan exempelvis gå till så att läraren
delar ut ordkort. Eleverna ska nu kunna forma nya meningar med dessa ord. Då de vet vad
det står på korten och har en uppfattning om betydelsen av orden så ska de vara kapabla att
ordna dessa ordkort i korrekta meningar.
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I Frost (2002, s.212) nämns följande exempel på hur man kan arbeta med ordkort:
Nu får alla barn varm kakao. Denna mening består då av sex olika ordkort med ett ord på
varje. Eleverna ska sedan kunna placera dessa ord i nya meningar med lättare instruktioner
från läraren som exempelvis kan be barnen lägga en mening som börjar med ordet får.
Eleverna ska nu klara av att lägga meningen: Får alla barn varm kakao nu? Genom att först
arbeta med helheten och sedan bryta ned texten i delar, där de behandlar den i detalj, för att
sedan återigen se språket i ett sammanhang utvecklar de en förståelse för det skrivna språket.
Whole language kan även arbeta med begynnelseljud där eleverna får dela upp ord efter den
bokstav eller det ljud det börjar på. I detaljbearbetningen delas även orden ibland upp i
stavelser. Detta är inom Whole language dock bara en del av bearbetningen av texten och
inget som läggs större fokus på (Frost, 2002).

3.4 Phonics
Phonics är en syntetisk metod som enligt Tjernberg (2013) innebär att eleven börjar med att
lära sig en rad delfärdigheter. Därefter integreras de till en sammanhängande läsprocess.
Metoden utgår från ett individualpsykologiskt perspektiv med fokus på varje individs
intellektuella, biologiska samt psykologiska förutsättningar. Inom Phonics utgår man från att
läsning är något som inte kommer naturligt då skriftspråket är något som konstruerats av
människan (Frost, 2002). Elbro (2011) menar att denna metod försöker lära eleverna att
använda bokstävernas ljud snarare än deras namn. Skoog (2003) påpekar att läsforskare, som
exempelvis Lundberg, menar att läsinlärning och uppfattandet av skriftspråk är en helt annan
process än det naturliga utvecklandet av talspråket. För att lära sig förstå skriftspråk behöver
barnen få en uppfattning om den fonologiska struktur som alfabetets bokstäver utgör. Vidare
menar exempelvis forskare som stödjer Phonics att Whole language metoden leder till att en
nybörjarläsare enbart kan stödja sig på de ledtrådar som texten ger och att detta leder till en
gissningslek där det inte alls är säkert att barnet gissar rätt. Genom att ge barnen kunskap om
fonem-grafem kopplingen ges barnet en möjlighet att sammanfoga fonemen i okända ord till
helheter som kan förstås. Forskare som är anhängare av denna metod menar att ordavkodning
via ljudmetoden är det mest effektiva sättet att lära barn att läsa (Skoog, 2003).
Vid användandet av Phonics startar läraren med att lära eleverna bokstäverna, och hur de
låter, i en specifik ordning. Med detta menas att barnen sätts in i läsinlärningen genom att öva
det alfabetiska systemets principer med speciellt fokus på sambandet mellan bokstäver och
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språkljud. Övningarna fokuserar på att dela upp ord i ljudsegment och att sammanställa dessa
ljud till ord. När eleverna lärt sig alfabetet och de fonem som är kopplade till detta kan de
kombineras ihop till enkla ord samt meningar. Detta begränsar ofta barnen så att de fokuserar
mer på avkodningen av ord istället för innehållet i texten. En nackdel med detta är att det kan
vara svårt att motivera barnen till läsning då de inte får någon förståelse för texten och
därmed går miste om läsglädjen (Skoog, 2003). Tjernberg (2013) menar att problem med
kopplingen mellan fonem och grafem är ett av de fundamentala problemen med
läsutveckling.
Att knäcka koden är en stor del av läsutvecklingen vid användandet av Phonics. Begreppet
”knäcka koden” innebär att bokstäverna kan kopplas till talets ljud och enligt Taube (2011)
sker det tidigt för en del barn, medan det för andra barn krävs ett eller flera år i skolan innan
detta sker. Det krävs att barnen utvecklat en fonologisk medvetenhet. Tjernberg (2013)
påvisar att en koppling mellan fonem och grafem är en viktig del i automatiseringen av
ordavkodningen. Ordförrådet är viktigt att utveckla och detta kan ske genom implicit och
explicit träning där eleven får lära sig förståelsestrategier. Elbro (2011) menar att texterna ska
anpassas efter barnets kunskapsnivå och vid den allra första läsinlärningen kan det vara av
fördel att ge eleverna texter med ord som består av kända bokstäver. Det betyder även att de
första texterna som eleverna läser måste ha ett begränsat ordförråd om dem ska kunna göra
något med dem själva utan att fråga läraren om råd.

3.5 Kombinerad metod
Vi kommer i studien även att beröra metoder som kombinerar Phonics och Whole language.
De studier vi har valt att analysera innehåller två olika kombinerade metoder och dessa
beskrivs nedan.
RTW (Reading Their Way) består av fyra viktiga komponenter. Donat (2006) menar att dessa
är fonologisk medvetenhet, Phonicsundervisning, kontextuell läsning och skrivning. Den
involverar direkt och indirekta instruktioner av fonologisk medvetenhet och Phonics. Man har
även inkluderat systematisk undervisning med menande betoning, språkundervisning och
läsning som enligt Donat (2006) anses ha positiv effekt på elevernas läsning. Med kontextuell
läsning menas att läsningen är bunden till sammanhanget i texten. Programmet kombinerar
Phonics och Whole languages tillvägagångssätt. Syftet med detta program är att möta
utmaningen med utvecklingen av läsfärdigheter. Andra syften är att lärarna genom
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programmet ska kunna möta elevernas behov av att lära sig. Förväntningarna på programmet
var att elevernas prestation av läs-och skrivutveckling skulle påskyndas. Denna utveckling
skulle påskyndas genom läsning och skrivning.
SFA är ett program som står för Success for All. Ross och Smith (1994) menar att den är
utformad för att varje elev ska kunna uppnå kunskapskraven gällande läsning i årskurs tre. I
SFA ingår enskild handledning, omgruppering av elever i årskurs 1-3, mindre klasser vid
språkundervisning, åtta veckors läsbedömning, systematiskt läsprogram, ett program som
erbjuder föräldrar utbildning i hur de ska hjälpa sina barn som upplever personliga eller
hälsoproblem och en programansvarig som koordinerar programmet. Programmet var
utformat för att hjälpa elever med svårigheter att lyckas akademiskt. Det ansågs även lättare
att förhindra svårigheter tidigt än att behöva åtgärda de senare när bristerna upptäcks.

3.6 Grunda och djupa ortografier
Ellis, Natsume, Stavropoulu, Hoxhallari, Van Daal, Polyzoe, Tsipa och Petalas (2004) skriver
att språk har olika ortografier. Med detta menas att olika språk har olika regelbundenhet
mellan bokstav och språkljud i skriven text. En grund ortografi har en direkt koppling mellan
fonem och grafem. Bokstäverna uttalas på samma sätt oavsett i vilken ordning de skrivs.
Djupa ortografier har inte denna direkta koppling mellan fonem och grafem och bokstäverna i
de skrivna orden har olika språkljud beroende på vilka övriga bokstäver de sätts ihop med. I
vår studie berörs bland annat språk som grekiska och engelska. Grekiska är en relativt grund
ortografi medan engelska ses som en djup (Ellis, m.fl, 2004). I en studie gjord av Georgiou,
Torppa, Manolitsis, Lyytinen och Parilla (2010) nämns att det grekiska skriftspråket består av
24 olika grafem, som svarar till 25 olika fonem. Detta kan jämföras med engelskan som
består av 26 grafem som svarar till 44 fonem. Dessa fonem kan även stavas på 1120 olika
sätt. Oregelbundenheten mellan fonem och grafem i djupa ortografier gör att det tar längre tid
för barnen att utveckla sin läsförmåga (Georgiou m. fl, 2010). I kommande studie berörs
läsinlärningen även på svenska och franska. Den svenska ortografin är relativt grund (Miller
Guron & Lundberg, 2004) medan den franska ses som en mer djup ortografi då det finns flera
språkljud kopplat till olika bokstavskombinationer (Pasa, 2001).
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4. Metod
Detta kapitel handlar om arbetets struktur och den arbetsmetod som använts. Vi kommer att
redogöra för val av metod och urvalet som använts. Vidare redovisas vårt tillvägagångssätt
under litteratursökningarna. Avslutningsvis kommer vi att sammanställa artiklar och
avhandlingar i en tabell för att få en detaljerad överblick samt redogöra för hur dessa
bearbetats.
Vår undersökning är en systematisk litteraturstudie som berör barns läsutveckling vid
användandet av Phonics och Whole language. Eriksson Barajas m.fl. (2013) menar att det ska
finnas ett tillräckligt antal studier av god kvalitet för att kunna göra en systematisk
litteraturstudie. Detta anses vara underlag för bedömningar och slutsatser. Syftet med en
systematisk litteraturstudie är att åstadkomma en syntes av data utifrån tidigare studier.
Arbetssättet har varit att söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ämnet vi
har valt för att sedan kunna dra slutsatser samt sammanställa resultaten.

4.1 Litteratursökning
Vi har vid sökandet efter forskning gällande undervisningsmetoderna använt oss till största
delen av sökning i databaser. Sökningarna har skett via Linköpings universitets
internetbibliotek. Vi sökte till en början på databasen ERIC men stötte på förhinder då de
flesta av artiklarna inte fanns att tillgå för studenter på Liu. Vi fortsatte med att söka efter
artiklar och forskning på Unisearch som är bibliotekets huvuddatabas då detta visade sig mer
framgångsrikt. Litteratur till bakgrund samt syfte fann vi genom de referenslistor som fanns i
de träffar som sökningar på Unisearch genererade. Litteraturen söktes senare upp manuellt på
Linköpings universitets bibliotek och via databasen Libris.

4.2 Strategier vid sökning
Sökningen skedde på bibliotekets hemsida, liu.se. Där angav vi begrepp som var relevanta för
vårt ämne och dessa är: Phonics, läsning, reading, primary school, teaching Phonics, reading
development, Whole language, och primary education. Varje sökning avgränsades dessutom
med att markera ”peer-reviewed” och ”available in library collection”. Anledningen till dessa
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två markeringar var för att få fram vetenskapliga artiklar som endast finns i LiUs databas. Vi
angav sökorden ”Phonics” och ”Whole language”. Vi markerade därefter ”academic
journals” för att avgränsa oss ytterligare. Det resulterade i 6743 träffar varav fem artiklar
valdes ut som fanns på första sidan. Vi valde dessa eftersom de var relevanta för vårt område.
Resterande artiklar hittades genom att ange”primary school”,”teaching phonics”,”reading
development”, och”primary education”. Även ”peer reviewed” och ”available in library”
markerades. Detta gav 4197 resultat varav fyra relevanta artiklar från den första sidan valdes
ut. En av artiklarna som hittades genom denna sökning gick inte att öppna från Unisearch så
vi gick då vidare till hemsidan som har publicerat artikeln och sökte fram den där. Ytterligare
en artikel hittades genom att ange sökorden ”early reading instruction”, ”reading
acquisition” samt ”cognitive and phonological”. Vi markerade därefter ”peer-reviewed” och
det resulterade i fyrtio resultat varav nummer nio valdes på listan eftersom den var relevant
för syftet.

4.3 Urval och avgränsningar
Då sökningar av artiklar och forskning, gällande läsutveckling samt metoderna Phonics och
Whole language, genererar stora sökträffar var det nödvändigt att avgränsa våra sökningar. Vi
valde att avgränsa oss till artiklar och avhandlingar som utreder skillnader mellan de båda
metoderna. Vi har inte valt att göra någon avgränsning gällande årtal för publicering. Detta på
grund av att barn i alla tider lärt sig att läsa och vi fann att även äldre forskning var relevant i
ämnet. Efter att ett flertal gånger funnit artiklar som inte fanns att tillgå för oss valde vi att
avgränsa alla kommande sökningar till ”available at liu”. Då vår studie ska baseras på
vetenskapliga artiklar av forskare valde vi även att avgränsa alla våra sökningar med ”peer
reviewed”. Detta innebär att de artiklar och avhandlingar vi valt att använda oss av är
granskade av andra forskare inom samma område innan de publicerats. Vi valde även att inte
söka efter relaterade ord eller efter ord inuti artiklar då dessa sökningar genererade träffar på
miljoner. För att vidare avgränsa sökresultaten och finna texter som var relevanta för vår
studie valde vi att till en början avgränsa oss till avhandlingar. I senare sökningar valde vi
dock bort detta för att finna fler artiklar som behandlade vårt område. Under arbetets gång
fann vi det även relevant att studera artiklar som berör hur lärare kan arbeta genom att
kombinera Phonics och Whole language då urvalet av artiklar som enbart jämförde
metoderna inte var av tillfredsställande antal.
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4.4 Etiska reflektioner
Eriksson Barajas m. fl (2013) skriver att en del etiska överväganden bör göras innan en
systematisk litteraturstudie genomförs. Det finns riktlinjer gällande god forskning från
vetenskapsrådet och där betonar de även att fusk och ohederlighet är något som inte får
förekomma i forskning. Med detta menas att forskning inte får ge förvrängda eller falska
resultat samt att resultatet ska ge en rättvis bild av hela forskningen. De menar att det är
oetiskt att välja bort artiklar som inte stödjer den åsikt forskaren själv besitter. Vi har vidare
kritiskt granskat artiklar och avhandlingar för att endast använda oss av de som har ett stort
vetenskapligt värde och som är baserade på forskning snarare än åsikter. Då vår studie avser
att behandla skillnader mellan Phonics och Whole language har vi valt att enbart använda oss
av texter som rör skillnader mellan dessa samt artiklar där metoderna kombinerats. De artiklar
som enbart berört en metod har valts bort.

4.5 Tabell 1
Tabell 1 som finns nedan redovisar de artiklar vi valt att använda till vår resultatdel och dessa
presenteras efter årtal.
Författare

Titel

År

Sökord

Metod

Databas

1

Steven M.
Effects of the
1994 Phonics,
Ross och
success for all
Whole
Lana J. Smith model on
language.
kindergarten
through secondgrade reading
achievement,
teachers’
adjustment, and
classroom-school
climate at an
inner-city school

Kvalitativ
Unisearch
undersökning,
deltagare220 elever
från
förskoleklass
upp till andra
klass.

2

Karin L. Dahl A comparison of 1995 Phonics,
och Penny A. innercity
Whole
Freppon
children´s
language.
interpretations of
reading and
writing
instruction in the

Kvalitativ och Unisearch
kvantitativ
undersökning,
deltagare- åtta
klasser i
grundskolans
tidiga år.
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early grades in
skills-based and
whole language
classrooms
3

Karin L.
Dahl, Patricia
L. Scharer,
Lora L.
Lawson.
Patricia R.
Grogan

Phonics
1999 Phonics,
Instruction and
Whole
Student
language.
Achievement in
Whole Language
First-Grade
Classrooms

Kvantitativ
Unisearch
och kvalitativ
undersökning,
deltagare178 elever i
åtta klasser
från
grundskolans
tidiga år.

4

Laurence,
Pasa.

The influence of 2001 Phonics,
instructional
Whole
supports and
language,
teaching
Reading
practices on first
development.
grade reading
and writing

Kvantitativ
Unisearch
och kvalitativ
undersökning,
deltagare- 22
elever från
grundskolans
tidiga år.

5

Timothy C.
Phonological
2001 Early reading
Papadopoulos and cognitive
instruction,
correlates of
Reading
word-reading
acquisition,
acquisition under
Cognitive
two different
and
instructional
Phonological.
approaches in
Greek

Kvantitativ
Unisearch
undersökning,
deltagarehundra elever
från
grundskolans
tidiga år.

6

Louise
Miller-Guron.
Ingvar
Lundberg

Error pattern in
word reading
among primary
school children:
A crossorthographic
study

2004 Early
reading,
primary
education.

Kvantitativ
Unisearch
undersökning,
451 deltagare
från
grundskolans
tidiga år.

7

Dorothy J.
Donat

Reading their
way: a balanced
approach that
increases
achievement

2006 Phonics,
Whole
language,
Reading
development

Kvantitativ
Unisearch
undersökning,
1500
deltagare från
grundskolans
tidiga år.
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8

Ken E.
Blaiklock och
Suzie E.
Haddow

Incorporating
phonics within a
New Zealand
whole language
program

2007 Phonics,
Whole
language.

Kvalitativ
Unisearch
undersökning,
deltagare- två
klasser i
årskurs ett
och två.

9

Kotaman,
Tekin och
Tekin

Reading
acquisition
through phonics
method in a
turkish public
elementary
school: a case
study.

2007 Phonics,
Whole
language.

Kvalitativ
Unisearch
undersökning,
deltagarelärare från tre
klasser i
grundskolans
tidiga år.

10

Miriam Faust
och Osnat
KandelshineWaldman

The effects of
2009 Phonics,
different
Whole
approaches to
language.
reading
instruction on
letter detection
tasks in normally
achieving and
low achieving
readers

Kvantitativ
Unisearch
undersökning,
deltagareelever från
årskurs 1-6

4.6 Bearbetning av artiklar
Efter att vi funnit dessa artiklar påbörjades arbetet med att bearbeta texterna. För att
strukturera upp arbetet tog vi hjälp av en innehållsanalys beskriven av Eriksson Barajas m.fl
(2013). De nämner att det kan vara fördelaktigt att dela upp bearbetningen av texterna i olika
steg. Utifrån detta började vi med att läsa igenom artiklarna. När vi gjort det läste vi återigen
igenom dem och markerade de delar vi fann relevanta. Vi använde oss av olika färger för att
sortera datan i texterna och för att kunna sortera ut olika teman i artiklarna. Efter detta skrev
vi upp de delar av texten som var viktiga för studien och kategoriserade dessa utifrån
frågeställningarna och sedan även efter resultat.
I nästa kapitel redogörs studiens resultat. För att besvara frågeställningarna används de tio
artiklar som presenteras i tabellen. Dessa artiklar har markerats med * i referenslistan.
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5. Resultat
I detta avsnitt presenterar vi svaren på frågeställningarna. Efter att frågeställningarna
besvarats följer en kort sammanfattning av framkomna resultat från artiklarna presenterade i
Tabell 1 som finns på sidan 16.
I den första frågeställningen kommer vi att redogöra för vilka skillnader det finns i barns
läsutveckling vid användandet av Phonics och Whole language. Därefter kommer vi
undersöka hur dessa skiljer sig mellan olika ortografier. I den andra frågeställningen redogör
vi på vilket sätt barns läsutveckling gynnas av en kombinerad metod.

5.1 På vilket sätt skiljer sig barns läsutveckling vid användandet av Phonics
respektive Whole language?
På vilket sätt skiljer sig resultaten vid olika ortografier?
5.1.1 Avkodning
Miller Guron och Lundberg (2004) utförde en studie där de jämförde läsutvecklingen hos
engelska barn som undervisats med Whole language och svenska barn som undervisades med
Phonics. I studien deltog 328 elever från England med engelska som modersmål. Från
Sverige valdes 123 elever ut. Samtliga hade svenska som modersmål. Eleverna som deltog
fick utföra olika tester för att undersöka hur de utvecklades fonologiskt, hur väl de kunde
avkoda ord samt hur stor kännedom de hade om bokstäverna i alfabetet. De fick avkoda
nonsens ord och enskilda ord. Vid dessa test fann Miller Guron och Lundberg (2004) vissa
skillnader mellan de svenska och de engelska eleverna. De svenska eleverna arbetade vid
vissa tillfällen lite långsammare än de engelska barnen. De ljudade fram orden och stannade
upp och rättade sig själva då de upptäckte att ett ord lät obekant och att det blivit fel. De
engelska eleverna visade tendenser att hoppa över ord de inte kunde läsa och vid en del
tillfällen löste de fler uppgifter.
Pasa (2001) genomförde en studie i Frankrike där han jämförde 22 elever. Hälften
undervisades med Phonics och andra halvan med Whole language. Hans studie visade att
eleverna som undervisats med Phonics avkodade fler nonsensord än den andra gruppen. Till
skillnad från Miller Guron och Lundbergs (2004) studie visade dock Pasas resultat att det var
eleverna som undervisats med Whole language som var mest benägna att rätta sig själva.
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Detta då de direkt, när de uttalade ordet för sig själva, förstod att något var fel om de inte
uppfattade vad det betydde. Pasa (2001) testade eleverna vid tre tillfällen. Vid första testet
hade båda grupperna omkring 40 procent fel på avkodningstesten. Vid andra tillfället låg båda
strax under 20 procent. Däremot hade Whole language-gruppen minskat sina fel och
avkodade nästan felfritt vid det sista testet, detta medan Phonics-gruppen fortfarande
uppvisade samma antal fel. Pasa menar att han i sin studie fann fördelar för
undervisningsmetoden Whole language.
Även Dahl och Freppon (1995) fann liknande resultat som Pasa (2001) i sin studie. De
undersökte hur barnen upplevde de två undervisningsmetoderna och hur de reagerade i olika
undervisningssituationer. Studien gjordes i USA och omfattade deltagare från åtta olika
klasser. De studerade eleverna i två år och gjorde under den tiden för- och eftertest för att
kunna undersöka bland annat barnens läsutveckling. Pasa kopplar ihop detta med Phonicsgruppens felprocent på sista avkodningstestet och menar att resultaten gällande läsningen kan
bero på att de fortfarande är upptagna av att avkoda orden och inte än funnit ett sammanhang
i lästa texter.
Papadopolous (2001) utförde en studie där han jämförde en klass från Cypern med en i
Grekland. I varje klass fanns 50 elever. Den cypriotiska gruppen undervisades med Whole
language och de grekiska eleverna med Phonics. Han testade barnen i planerad läsning,
fonologisk medvetenhet samt läsförståelse. Dessa tester var uppdelade i 16 olika övningar och
de blandades även med litterära aktiviteter. Papadopolous fann att eleverna som undervisats
med Phonics klarade avkodningen väl. Det var något även barnen från Whole languagegruppen gjorde och resultaten visade att de hade 77 procent av orden rätt. Phonics elevernas
resultat låg någon procent över men resultaten var liknande. Däremot visade Whole languagegruppen sämre resultat på de tester där de skulle avkoda nonsensord. Detta skriver
Papadopolous (2001) beror på att eleverna lärt sig känna igen riktiga ord. Han skriver vidare
att det till en viss grad har gett eleverna kunskap om grafemens språkljud men att det inte
räcker för att de ska kunna vara kapabla att ljuda ut ord de aldrig tidigare sett.
Kotaman, Tekin och Tekin (2007) genomförde en studie i Turkiet. Där har Whole language
länge varit den metoden som använts men staten har på senare år bestämt att lärarna skulle
använda sig av Phonics. Kotaman, Tekin och Tekin (2007) intervjuade under studien tre olika
lärare som arbetade med läsutvecklingen hos eleverna. Studien fokuserade på hur
undervisningen upplevdes fungera ur lärares synvinkel. Lärarna de intervjuade arbetade med
en bokstav i taget och när de presenterade den så satte de den i relation till ett elevnära ord.
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När eleverna skulle lära sig om bokstaven av samt dess språkljud fick de säga ”ayi” som på
turkiska betyder björn, de fick sedan imitera ljudet av en björn. Lärarna upplevde metoden
som positiv för elevernas avkodningsförmåga.
5.1.2 Läsförståelse

Gällande läsförståelsen visade Pasas (2001) studie att eleverna som undervisats med Whole
language la mer tid till den kontextuella informationen än de andra eleverna. Han testade
barnens läsning. Vid det första testet visade eleverna från Phonics gruppen en fördel och hade
41 procent rätt jämfört med andra gruppen som låg på 32 procent. Vid andra testet drog
Phonics eleverna iväg lite ytterligare och fick 67 procent rätt mot Whole language elevernas
48. Det sista avslutande testet visade dock andra resultat och eleverna från Whole languagegruppen läste nu texterna felfritt medan de från Phonics gruppen endast hade 82 procent av
läsningen rätt. Pasa (2001) kopplar ihop detta med Phonics-gruppens felprocent på sista
avkodningstestet och menar att resultaten gällande läsningen kan bero på att de fortfarande är
upptagna av att avkoda orden och inte än funnit ett sammanhang i lästa texter. Han skriver
vidare att eleverna från Phonics gruppen kunde fortsätta läsa nonsensord tills han sa att de
skulle sluta då de inte tyckte att det var konstigt att vad de läste inte betydde något. I Whole
language gruppen däremot så försökte eleverna rätta till nonsensorden till riktiga ord då de
upptäckte att de saknade betydelse. Dahl och Freppon (1995) fann liknande resultat. De
skriver att deras studie visade att eleverna som undervisats med Phonicsmetoden inte visade
samma läsförståelse som den andra gruppen. De upplevde att de eleverna avkodade orden
men att många inte hade någon uppfattning om innehållet i texten som de läste. De fann vissa
skillnader i hur barnen agerade vid läsundervisningen. Eleverna som undervisades med
Phonics använde sig vid den självständiga läsningen av strategier som de inte använde sig av
när de läste ihop med läraren. Eleverna från Whole language-gruppen använde sig av samma
strategier oavsett om de läste självständigt eller ihop med andra. De läste texterna och
hoppade över ord de inte kände igen för att sedan läsa om texten och fylla i luckorna och rätta
sig själva. Vidare visade studien att de lågpresterande Whole language-eleverna
koncentrerade sig på sin uppgift och visade intresse för texten även om läraren inte stod kvar
bredvid och hjälpte dem. Detta i motsats till de lågpresterande eleverna för Phonics-gruppen
som inte stannade kvar vid uppgiften och istället gjorde annat när läraren hjälpte någon
annan. Dahl och Freppon menar att eleverna som undervisats med Phonics blev passiva i
sådana situationer om de inte hade en direkt undervisning av läraren. Detta medan eleverna

22

från den andra gruppen skapade sitt eget nätverk genom att diskutera texten med de andra
barnen och söka hjälp av varandra. De skriver vidare att detta kan bero på att Phonicsgruppen fått verktygen för att kunna läsa men att de inte är kapabla att skapa en helhet av
dessa. Whole language-gruppen läste för att förstå innehållet i texten medan Phonics-gruppen
avkodade den. I Kotaman, Tekin och Tekins (2007) studie berättade lärarna att de upplevde
liknande situationer. Barnen delade upp orden i stavelser när de skulle läsa hela meningar.
Många fokuserade så mycket på avkodningen att de tappade bort förståelsen för innehållet i
texten och de påpekar, precis som Dahl och Freppon (1995), att eleverna kan läsa men tappar
fokus på innehållet då koncentrationen ligger på att läsa ut orden rätt. Pasa (2001) skriver att
även han fann dessa skillnader när han jämförde resultaten. Whole language-eleverna
sammanfattade texten de läst och återgav innehållet. Detta medan de från Phonics gruppen
istället återgav ord de läst i texten. De började ofta med de ord de läst sist. Pasa (2001) skriver
att han antar att det beror på att de använder sig av sitt korttidsminne och inte fått någon
ordentlig uppfattning av innehållet. Miller Guron och Lundberg (2004) skriver i sin studie att
de svenska eleverna hade en väl utvecklad läsförståelse. Däremot menar de att de svenska
eleverna som använder sig av Phonics läste saktare än de engelska barnen som undervisats
med Whole language. Papadopolous (2001) skriver i sin studie att de grekiska eleverna som
undervisats med Phonics hade en större språklig utveckling i slutet av studien. Vidare skriver
han dock att skillnaden mellan de två grupperna inte var stor när det kom till att läsa texter
med riktiga ord. Båda grupper klarade av att läsa och förstå innehållet.

5.1.3 Fördelar och nackdelar med de olika metoderna
Miller Guron och Lundberg (2004) skriver i sin studie att läsutvecklingen till viss del
fortsätter upp till universitetsåldern. Studien visar att metoden inte har någon särskild
betydelse för elever med normal läsutveckling. Skillnader kan uppstå vid den allra första
läsningen då elever som undervisats med Phonics ofta har en fördel. Detta avtar dock efter att
eleverna undervisats ett par år i skolan. Även Pasa (2001) skriver att Phonics eleverna först
hade större framgångar vid den allra första läsundervisningen. Han påpekar dock att de med
tiden blev allt mer förvirrade av metoden. Då språkljuden inte alltid står i relation till
bokstäverna fick eleverna problem att tyda orden samt större problem med stavning. Dahl och
Freppon (1995) skriver i sin studie att elevernas läsutveckling sker oavsett val av metod. De
menar att Phonics kan hjälpa svaga samt nybörjarläsare men att det sedan inte har någon
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betydelse vilken undervisningsmetod som använts. Studien visade att eleverna från båda
undervisningsmetoder låg på en liknande nivå i sin läsutveckling omkring tredje skolåret.
Papadopolous (2001) skriver att eleverna hade en jämn utveckling från de båda grupperna.
Han såg endast skillnader i läsningen av nonsensord med fördel för de elever som undervisats
med Phonics. Kotaman, Tekin och Tekin (2007) skriver i sin studie att lärarna de intervjuat
upplevt positiva resultat av undervisningen med Phonics. Trots detta ansåg de inte metoden
som applicerbar i de skolor de arbetade på då de ansåg att de inte hade förutsättningar att ge
varje elev den tid de behöver. Dessa lärare hade omkring 50 elever i varje klass. De ansåg att
metoden skulle vara mer lämplig vid undervisning av mindre klasser. De nämnde även vid
intervjuerna att föräldrarna till eleverna hade svårt att hjälpa sina barn på rätt sätt då de istället
för att ljuda fram orden använde sig av Whole language.

5.1.4 Skillnader i resultatet vid olika ortografier
Miller Guron och Lundberg (2004) jämför i sin studie om läsinlärningen skiljer sig mellan
svenska som undervisats med Phonicsmetoden och engelska som lärts ut med Whole
language. När de påbörjade studien antog de att resultaten skulle skilja sig mellan den grunda
svenska och den djupa engelska ortografin. Resultaten i Miller Guron och Lundbergs studie
stödjer deras antagande och de engelska barnen som lärt sig läsa genom Whole language
känner igen orden och läser snabbare än de svenska barnen. Däremot gjorde de svenska
barnen färre fel när de läste och var kapabla att ljuda sig igenom fler okända ord samt rätta sig
själva när det blev fel. Detta beror enligt Miller Guron och Lundberg på att det svenska
skriftspråket har en relativt grund och regelbunden ortografi där det är möjligt för eleverna att
använda sig av relationen mellan fonem och grafem vid läsning av okända ord.
Även Pasas (2001) studie ger liknande resultat. Till en början gjorde eleverna från Whole
language gruppen mer fel men under årets gång minskade dessa och de visade bättre resultat
än eleverna som undervisats med Phonics. Eleverna från Phonicsgruppen kunde här, precis
som i studien av Miller Guron och Lundberg, avkoda fler nonsensord och Pasa skriver att
barnen fortsatte läsa tills han stoppade dem. I Pasas (2001) resultat framkom däremot, till
skillnad från vad Miller Guron och Lundbergs studie visat, att Whole language eleverna
rättade sig själva när de läste fel, detta på grund av att de fokuserat mer på innehållet och
därför förstod att ett ord var fel när de inte kände igen det.
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Papadopoulos (2001) skriver i resultatet på sin studie att då grekiska är en grund ortografi så
passar Phonicsmetoden bättre i undervisningen. Detta för att språket har en konstant relation
mellan bokstäver och dess tillhörande språkljud vilket medför att eleverna kan ljuda fram
orden korrekt. Papadopoulos resultat visar dock, precis som tidigare nämnda studier, att
skillnaderna endast kan ses vid nybörjarläsning och att elevernas resultat vid högre åldrar är
liknande. I ovanstående studier nämns som avslutande att de tror att resultaten skulle kunnat
visa annat om studien utförts i ett annat land. Papadopolous (2001) skriver att han antar att
resultatet stödjer Phonics då grekiska är en grund ortografi. Pasa (2001) menar att då franska
har en djupare ortografi med fler fonem än grafem så visar hans studie bäst resultat för Whole
language. Miller Guron och Lundberg (2004) skriver även de att de tror att skillnaden på
utvecklingen och användandet av olika strategier hos eleverna beror på den svenska grunda
ortografin och den djupare engelska.

5.1.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultaten att båda metoderna är framgångsrika vid barns tidiga
läsning. Skillnader i resultaten uppstår vid olika ortografier. Pasa (2001) har kommit fram till
att Whole language är den lämpligaste metoden att använda. Detta för att elever lär sig bättre
när språk lärs ut i funktionell läsning och inkluderar autentiska material. Även Dahl och
Freppon (1995) kom fram till liknande resultat där det fanns mer fördelar för Whole
languagegruppen vid barns tidiga läsning.
Miller Guron och Lundberg (2004) kom fram till att de svenska eleverna som undervisats
med Phonicsmetoden uppvisade färre fel på de tester som eleverna utfört. Anledningen till
detta tros, enligt Miller Guron och Lundberg, vara att svenska språket har en grundare
ortografi. Detta nämner även Pasa (2001) och Papadopoulos (2001)

då de menar att

resultaten skiljer sig vid olika ortografier. Kotaman, Tekin och Tekin (2007) visar i sin studie
att läraren som undervisar i Phonics måste ha tid till att undervisa i metoden vilket lärarna i
denna studie inte hade. Samtidigt menar Papadopoulos (2001) att Phonics underlättade
läsningen och var bättre för eleverna än Whole language. Vad gäller övriga delar så visades
det ingen större skillnad mellan de två metoderna. Dahl och Freppon (1995) kom fram till att
val av metod inte är av betydelse gällande läsutvecklingen. Skillnader fanns vid
nybörjarläsningen, men inte i senare årskurser.
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Gällande skillnader mellan ortografier menar Miller Guron och Lundberg (2004) att
användandet av Phonics vid en grund ortografi medför en bättre avkodning av nonsensord,
färre fel samt ljudning av okända ord. I samma studie kommer man fram till att elever som i
en djup ortografi har använt sig av Whole language läser snabbare. Även Pasa (2001) har fått
liknande resultat gällande elever med Phonics då de kunde avkoda fler nonsensord. Pasas
(2001) studie visade också att elever som undervisats i Phonics har en bättre avkodning vid
den allra första läsutvecklingen. Pasas (2001) studie visar dock, till skillnad mot Miller Guron
och Lundbergs (2004) resultat att eleverna som undervisats med Whole language är mer
benägna att rätta sig själva. Pasa (2001) nämner även, precis som Miller Guron och Lundberg
(2004) och Papadopoulos (2001) att det vid en grund ortografi anses det vara lättare att
använda sig av sambandet mellan fonem och grafem. För de svenska och grekiska eleverna
anses den grunda ortografin passa bättre. För de franska och engelska eleverna gynnas ofta
läsutvecklingen av igenkänningen av helord på grund av språkens mer oregelbundna, djupa
ortografier. Dock har man kommit fram till att skillnaderna mellan elevernas resultat är störst
vid nybörjarläsning och skillnaden blir mindre desto äldre de blir. (Miller Guron och
Lundberg, 2004; Pasa, 2001; Papadopoulos, 2001).

5.2 Gynnas barns läsutveckling genom att kombinera Phonics och Whole
language och i sådant fall hur?

En del av våra studier har kombinerat de två metoderna Whole language och Phonics. Vi har
undersökt på vilket sätt det går att kombinera dessa och vilka fördelar och nackdelar det finns
med detta tillvägagångssätt. Nedan kommer studierna redovisas tillsammans med fördelarna
och nackdelarna samt en sammanfattning längst ner angående forskningsresultaten.

5.2.1. Fördelar med kombinerad metod
Donat (2006) har genomfört en studie. Där har hon undersökt vad en metod kallad RTW, som
införts på olika skolor gett för resultat jämfört med när de använde sig av Whole
languageundervisning. Omkring 1500 elever var med i studien, däribland inkluderas dem som
ingick i de klasser som undervisades med den nya RTW-metoden och de som fortsatte att

26

undervisas med Whole language. Donat menar att en sådan undervisning leder till bättre
prestation hos elever.
Donat har kommit fram till att RTW möjliggör en struktur för lärarna som medför att varje
elev kan få enskild uppmärksamhet vid läsning. Donat har även kommit fram till att eleverna
genom detta program kan bli skickligare i sin läsning. Det nämns att undervisningen börjar i
förskolan och man bygger på denna grund under nästkommande år. Resultaten visar även att
genom RTW minskade behovet av specialundervisning hos elever. Innan RTW infördes
behövde ungefär 40 % av eleverna specialundervisning, men efter att ha använt RTW i två år
minskade denna andel till 19 %. Med detta menas att eleverna fått grundläggande
läsfärdigheter i både avkodning och förståelse i takt med att RTW användes istället för den
traditionella Whole languagemetoden. 70 procent av eleverna klarade även varje deltest. Det
nämns även att denna metod fungerar framgångsrikt på de skolorna med högsta
fattigdomsnivån.
Blaiklock och Haddow (2007) undersöker i sin studie huruvida eleverna uppnår bättre resultat
vid läsinlärning om Phonics inkluderas i undervisningen. De har följt en lärare i en skola som
undervisade två klasser och eleverna gick i årskurs ett och två. Läraren använde sig
fortfarande av Whole languagemetoden, men inkluderade även direkta fonemgrafemövningar.
Blaiklock och Haddow (2007) har kommit fram till att det kan finnas fördelar med att
inkludera Phonics i Whole language. Whole language-metodens nyckelprinciper användes
fortfarande såsom vardagsnära texter, integrationen av läsning och skrivning samt
instruktioner anpassade efter eleverna. Resultaten för de båda klasserna visade att eleverna
gjorde dubbelt så stora framsteg än vad som förväntades gällande textläsning, ordläsning och
stavning av ord. Inkluderingen av Phonics visade även att elevernas läsning och förståelse
förbättrades. Eleverna gjorde framsteg i sin avkodningsförmåga för både regelbundna och
oregelbundna ord. Allra främst visade resultaten att eleverna uppnådde en hög nivå gällande
läsning och stavning. Blaiklock och Haddow (2007) menar att resultaten i denna lärares
klasser överensstämmer med forskningsstudier som stödjer fördelarna med Phonicsmetoden
gällande läsutveckling. Studien visar även att det inte är någon tvekan om fördelarna med
Phonics. Även Donat menar att en kombinerad metod (RTW) är att föredra då elever får
grundläggande läsfärdigheter genom den.
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Dahl, Scharer, Lawson och Grogan (1999) genomförde en studie i åtta olika klasser där 178
barns inkodning och avkodning testades vid enskilda ord och i olika sammanhang. Encoding
in context dokumenterade elevernas fonologiska medvetenhet samt relationen mellan 37
grafem-fonem. Vid Decoding in context fortsatte eleverna att läsa svårare och svårare texter
tills det till slut blev för svårt och på så sätt kunde läraren avgöra hur långt eleven kommit i
sin läsförståelse. Encoding in isolation testade hur barnen utvecklat sin stavning under
undervisningen och Decoding in isolation där barnen skulle läsa enskilda ord från ordkort för
att läraren skulle kunna bedöma deras avkodningsförmåga.
Dahl m.fl. (1999) kom i sin studie gällande användandet av Phonics i Whole language fram
till att en kombination av Phonics och Whole language kan bidra till en positiv effekt på
läsutvecklingen vilket även Blaiklock och Haddow (2007) samt Donat (2006) menar. Detta
eftersom användningen av endast Phonics är otillräcklig för de yngsta eleverna då de inte vet
hur de ska avkoda och inkoda ord. Genom att använda Whole language kan eleverna
uppmuntras till att rätta sig själva i sin läsning samt att arbeta självständigt med olika sätt att
läsa och skriva okända ord. Denna studie stödjer effekterna av Phonicsundervisning i Whole
language klassrum. Elever utvecklade sin avkodnings -och inkodningsförmåga. Eleverna fick
lära sig Phonics tidigt och lärarna fortsatte bygga på denna kunskap. Dessutom fick eleverna
längre tid på sig att läsa böcker på sin nivå och därefter skapa sina egna böcker och
berättelser. Genom detta kunde eleverna uppnå högre nivåer av läsutveckling än vad som
förväntades. Blaiklock och Haddow (2007) använde sig också av böcker på elevernas nivå
vilket även då resulterade i högre nivå av läsutveckling.
1994 gjorde Ross och Smith en studie i USA. Syftet med studien var att se hur programmet
SFA (Success for all) mottogs av eleverna och vad det gav för resultat. Denna arbetsform har
inkluderat Phonicsmetoden i Whole language undervisningen. 109 barn från förskoleklass
upp till andra klass deltog i studien. De jämfördes sedan med 111 barn från en annan skola
som fortsatte undervisas med Whole language. De fick utföra tester som skulle visa hur väl de
kände igen bokstäver och vanligt förekommande ord. Det nämns att elever i årskurs två till en
början inte var bekväma med SFA, men att de med tiden blev skickligare. Lärare menar att
det fanns mest fördelar gällande hörförståelsedelen av programmet. Effekterna av denna del
var att eleverna uppmuntrades att utveckla sin kommunikationsförmåga, att gå till både
offentliga bibliotek och skolbibliotek, men framför allt att läsa mer. Ross och Smith (1994)
har visat att SFA (Success for all) är till fördel för läsutvecklingen. Efter att ha jämfört SFAprogrammet med en klass där Whole language har använts kom man fram till att
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förskoleeleverna och de lågpresterande eleverna från årskurs 1 har påvisat förbättrade
läsfärdigheter genom att ha deltagit i SFA.

5.2.2. Nackdelar med kombinerad metod
Som tidigare nämndes har Ross och Smith (1994) kommit fram till att förskoleeleverna och
de lågpresterande eleverna gynnades genom att använda SFA. Däremot har resultaten visat att
ju äldre, desto sämre läsfärdigheter hade eleverna som använde SFA. Detta beror på att
eleverna i årskurs 1 och 2 inte hade använt denna metod i början, till skillnad från
förskoleeleverna som fick använda den från början. De äldre eleverna hade svårigheter med
att anpassa sig till metoden eftersom de sen innan undervisats på ett annat sätt. Lärarna i
årskurs två ansåg även att eleverna från början inte var redo för självständigheten och
grupparbetet som SFAs läroplan krävde. En annan viktig synpunkt som framfördes av lärarna
var att de gärna ville ha mer behörighet till att ändra utförandet av programmet eftersom
eleverna vid några tidpunkter ville läsa mer, men programmet tillät det inte.
Faust och Kandelshine-Waldman (2009) utgick från hypotesen att lågpresterande elever
använde sig av Whole language och igenkännande av helord för att kompensera en bristande
fonologisk medvetenhet. Faust och Kandelshine-Waldman har, till skillnad från ovan nämnda
resultat, kommit fram till att Whole languagemetoden gav större effekt på läsutvecklingen än
Phonics eller den blandade eklektiska metoden. Resultatet av studien visar dock att Whole
languagemetoden inte kan kompensera för de lässvårigheter elever visar vid bristande
fonologisk medvetenhet. De skriver även, precis som Ross och Smith (1994), att skillnaderna
mellan elever som utbildats med olika metoder upphör efter årskurs tre.
Donat (2006) menar även att RTW har jämförts med Whole languageundervisning. I
jämförelsen av RTW och Whole language har man kommit fram till att bägge är
framgångsrika hos elever, men fungerar olika hos varje individ utifrån deras behov. Det kan
till exempel bero på att alla elever inte befinner sig på samma nivå och inte har samma
intresse för att lära sig. Då anses det vara svårt för läraren att motivera eleverna.
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5.2.3 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultaten att övervägande del av forskningen påvisar fördelar med
att inkludera Phonics i Whole language-undervisningen. De flesta forskare är överens om att
den fonologiska medvetenheten är en viktig del i elevernas tidiga utveckling av sin
avkodningsförmåga. (Donat, 2006; Ross & Smith, 1994; Dahl m.fl, 1999; Blaiklock &
Haddow, 2007). Dahl m.fl (1999) nämner även att lärare som arbetar med Whole
languagemetoden inkluderar Phonics mer eller mindre medvetet. De hänvisar till en artikel
skriven av Strickland (2011) nämner där att så länge lärare har en avsikt med sin undervisning
så är den direkt. Strickland syftar då på undervisningen gällande kopplingen mellan fonem
och grafem och hur elever i Whole language-klassrum får öva på detta när orden bryts ned i
delar. Endast Faust och Kandelshine-Waldmans studie visade att eleverna som undervisats
med Whole languagemetoden gjorde större framsteg. De nämner dock att dessa små fördelar
upphört efter ett par år. Ross och Smith (1994) drar samma slutsatser och nämner även att
metodval är av mindre vikt än en kompetent lärare som känner sig trygg i sin undervisning.

5.3 Sammanfattning av resultat
Avslutningvis har vi kommit fram till att det finns vissa skillnader i barns läsutveckling vid
användandet av Whole language och Phonics. Miller-Guron och Lundberg menar att elever
som använt sig av Phonics uppvisar färre fel på tester som utförts och Papadoupolos menar att
Phonics underlättar läsningen. Papadoupolos (2001) kom även fram till att resultaten skiljer
sig vid olika ortografier. Däremot kom Pasa (2001) och Dahl och Freppon (1995) i sina
studier fram till att Whole language är en lämpligare metod att använda vid en djup ortografi.
Val av metod är inte av betydelse vid läsutvecklingen då skillnader fanns vid
nybörjarläsningen och inte i senare årskurser. Gällande ortografier har man kommit fram till
att det vid en grund ortografi anses vara lättare att använda sig av vid sambandet mellan
fonem och grafem. Hos svenska och grekiska elever passar Phonics bättre, medan det hos
engelska och franska elever är lämpligare med Whole language. Användandet av Phonics vid
en grund ortografi resulterar i bättre avkodning av nonsensord och färre fel samt ljudning av
ord. Vid en djup ortografi läser elever med Whole language snabbare. Dock kom man även
här fram till att skillnaden mellan metoderna, oavsett ortografi, blir mindre desto äldre
eleverna blir.
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Resultatet har visat att elevers läsutveckling gynnas genom att kombinera Phonics och Whole
language. Genom en kombinerad metod kan eleverna bli skickligare i sin läsning och
eleverna kan göra upp till dubbelt så stora framsteg i läsningen genom att inkludera Phonics i
Whole language. Resultatet visar även att användningen av endast Phonics är otillräcklig för
de yngsta eleverna. De behöver även Whole language i undervisningen för att få hjälp med att
rätta sig själva i läsningen då de vid användandet av den metoden har en större uppfattning av
vad de läser och lära sig arbeta självständigt. Ross och Smith (1994) kom däremot fram till att
en kombinerad metod påvisade förbättrade läsfärdigheter endast hos förskoleeleverna och de
lågpresterande eleverna från årskurs 1. Detta kan bero på att skillnaderna i läsutvecklingen
avtar desto äldre de blir. Faust och Kandelshine-Waldman (2009) kom fram till att Whole
language medförde förbättrad läsutveckling än Phonics och en kombinerad metod. Även i
denna studie kom man fram till att skillnader mellan elever som undervisats i olika metoder
upphör efter årskurs tre. Samtidigt menar flertalet studier att metodval är av mindre vikt än en
kompetent lärare som känner sig trygg i sin undervisning och har tid till förfogande för sina
elever.
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6. Diskussion
Vi kommer i följande text sammanställa de resultat vi fått i vår studie och utifrån det föra
resonemang till dessa. Svaren på frågeställningarna kommer att diskuteras i förhållande till
bakgrunden. Vi kommer även att diskutera de tankar vi har gällande studiens resultat samt
studiens relevans och tillförlitlighet.

6.1 Resultatdiskussion
Vår första fråga berörde om valet av metod påverkar elevers läsutveckling. Resultaten visar
att påverkan på läsutvecklingen utifrån val av metod enbart skiljer sig vid den allra första
tidiga läsningen. Vid undersökningar på elever som går i senare åren av lågstadiet visar
resultaten att de elever som har en normal läsutveckling ligger på liknande nivåer oavsett val
av metod. Resultatet visar även att skillnader kan förekomma beroende på ortografi.
Pasa (2001) skriver att hans studie visar att Whole language gett större framgång hos eleverna
han studerat. Han menar vidare att detta beror på att franska är en djupare ortografi och att
detta försvårar läsning samt stavning för elever som använder sig av Phonics och försöker
ljuda fram orden. Miller Guron och Lundberg (2004) är inne på samma spår. De skriver i sin
studie att de engelska eleverna har lättare att läsa med hjälp av Whole language-metoden då
engelska skrivspråket har oregelbunden stavning. De skriver även att de svenska barnen läser
bättre med hjälp av Phonics och detta på grund av att svenska är en mer regelbunden
ortografi. Utifrån detta anser vi att vi som lärare i Sverige bör börja undervisningen med
Phonics då vi har en grund ortografi. Dahl och Freppon (1995) skriver att elever som
undervisats med Phonics avkodade texter, men att de förlorade sammanhanget och inte fick
någon uppfattning av vad de läst. Detta är även något Pasa (2001) påpekar i sin studie. Detta
kan ses utifrån utvecklingsperspektivet som Elwér (2014) berör i sin avhandling. Hon skriver
att läsning till en början består av avkodning till största del. När de väl lärt sig avkoda orden
är det dags att gå vidare till förståelsen för att ge eleverna möjligfhet att utvecklas till goda
läsare. Fortsätter man dock att enbart fokusera på fonem-grafem kopplingen får eleverna inte
någon möjlighet att vidareutvecklas. Papadopoluos (2001) skriver i sitt resultat att eleverna
han studerade hade större framgångar när de använde sig av Phonics. Han nämner vidare att
han anser att detta beror på att grekiska har en grund ortografi. Papadopolous (2001) skriver
även att det inte fanns några större skillnader på hur elevernas läsning utvecklades,
skillnaderna låg mest i hur väl de avkodade nonsensord. Vi har tolkat dessa olika resultat som
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att valet av metod är av betydelse vid barns tidigaste läsinlärning. Elever med en normal
läsutveckling når dock samma kunskapsnivåer efter ett par år och det som är av störst
betydelse är en väl strukturerad undervisning. Eleverna behöver lära sig att avkoda orden
samt finna kopplingar mellan fonem och grafem. Vi har utifrån resultatet av vår studie även
uppfattat att det är viktigt att eleverna får en förståelse för vad de läser. Detta är något som
nämns i The simple view of reading där de skriver att läsning består av två komponenter och
att dessa är avkodning och förståelse. Om en elev saknar någon av dessa förmågor så är
läsningen inte utvecklad.
Studien visar även att det vid grundare ortografier som svenska kan vara fördelaktigt att
använda sig av en metod där eleverna ljudar fram orden. Vi anser att det finns en poäng i
dessa uttalanden, men tror att detta inte är något som kan användas rakt av. Svenska är en
grundare ortografi än franska och engelska. Trots detta finns det även i det svenska
skriftspråket ord som inte är möjliga att läsa ut om eleverna inte har något helordsminne.
Resultaten av vår studie skiljer sig mellan Phonics och Whole language. Vi antar att detta
beror på i vilket land studierna genomförts. Whole language har fått stort genomslag under
sista århundradet men har dock kritiserats de senaste 20 åren på grund av att elever uppmanas
att gissa ord de inte kan avkoda. I en del av de studier vi tagit del av nämns dock att de flesta
studier som gjorts gällande detta genomförts med fokus på elever som lär sig att läsa på
engelska. Detta har lett fram till att forskare genomfört egna studier inom sina egna länder
och språk (Kotaman, Tekin & Tekin, 2007; Papadopolous, 2001). Vidare skriver Miller
Guron och Lundberg (2004) att det kan vara svårt att göra en rättvis jämförelse mellan olika
språk och länder. Detta för att skolsystemen skiljer sig åt. De engelska barnen i deras studie
började skolan tidigare än de svenska eleverna som deltog i studien. Detta är även något Ellis
m.fl. (2004) beskriver i sin artikel gällande djupa och grunda ortografier. De skriver där att
det även kan vara svårt att få till likvärdiga tester på olika språk när de är uppbyggda på olika
sätt.
Gällande de kombinerade metoderna visade de flesta studier att detta var ett väl fungerande
undervisningssätt (Blaiklock & Haddow, 2007; Dahl, Scharer, Lawson & Grogan, 1999;
Donat, 2006; Ross & Smith, 1994). Enbart en av de studier som undersökt hur väl en
kombinerad metod fungerar fann att Whole language ger en större läsutveckling hos eleverna.
Faust och Kandelshine-Waldman (2009) skriver i sitt resultat att de ansåg Whole language
som en mer passande undervisningsmetod. Gällande detta var vår första tanke att det beror på
att den studien är gjord på engelska. Det är något som dock inte går att konstatera då även de
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fyra tidigare nämnda studierna är gjorda på engelsktalande elever. En annan orsak till
resultatet kan då vara vad Dahl m. fl (1999) nämner i sin studie. De frågar sig om inte
Phonics alltid till viss del är inkluderad i Whole language undervisningen vare sig läraren är
medveten om det eller inte. Vidare beskrivs Whole language undervisningen på olika sätt
beroende på vem som beskriver den och inget klassrum ser exakt likadant ut som det andra.
Våra tankar kring detta resultat är alltså att den Whole language undervisning som gavs vid
Faust och Kandelshine-Waldmans (2009) studie eventuellt innehöll en större del av
fonemiska övningar än den Whole language undervisning som bedrevs vid de andra
studierna. Om detta skulle vara fallet är det inte säkert att eleverna får en förbättrad
läsutveckling av införandet av Phonics i undervisningen då den till stor del redan varit
närvarande. För att lära sig läsa krävs både en förmåga att avkoda och förstå texten. Då
studier visar att Whole languageundervisning ger en större framgång hos elevers läsförståelse
och Phonics en bättre förmåga att avkoda anser flertalet av tidigare nämnda forskare att en
kombinerad metod är något som lärare bör använda sig av.
Konsensusprojektet (Myrberg, 2003) stödjer våra antaganden om att en kombinerad metod
och ett bredare arbetssätt ger större framgång hos elever som börjar läsa. Projektet startades
för att undersöka hur undervisningen ska planeras för att ge eleverna större framgångar i sin
läsutveckling och förhindra läs- och skrivsvårigheter. Där visas att läsningen hos barn
utvecklas bäst genom en kombinerad metod. Vidare skrivs där att det som är av störst vikt för
elevernas kunskapsutveckling är att läraren är kompetent och har en väl planerad
undervisning. Detta är något vi även funnit i vårt resultat. Ross och Smith (1994) nämner i sin
studie att lärarens bristande kompetens höll tillbaka eleverna i läsutvecklingen.

6.2 Metoddiskussion
Sammanfattningsvis anser vi att vi i vårt kommande yrke som lärare bör arbeta utifrån en
kombinerad metod. Detta då resultaten visar att Phonics till en början ger en större förmåga
att avkoda ord men att detta inte räcker för att bli en god läsare. Studiens resultat visar att
läsförståelsen ökar vid ett användande av Whole languagemetoden och utifrån detta anser vi
att om vi kombinerar dessa så ger vi eleverna de redskap de behöver för att få en möjlighet att
utvecklas till goda läsare. Genom att ge eleverna en möjlighet att utveckla sin fonologiska
medvetenhet ger vi dem verktygen att avkoda texten och genom att arbeta med texternas
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innehåll och diskutera det ger vi eleverna en möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Utifrån
detta arbetssätt ges eleverna då möjlighet att utvecklas till goda läsare då de uppfyller båda
delarna av läsning enligt The simple view of reading, L (läsning) = A (avkodning) x F
(förståelse). Vi har utifrån dessa resultat kommit till insikt om att det viktiga vid
läsutvecklingen inte är den valda metoden utan en kompetent lärare. I Lgr 11 (Skolverket,
2011) står det att varje elev ska ges möjlighet att utifrån sin förmåga nå de mål som nämns i
läroplanen. För att detta ska vara möjligt är då den kompetenta läraren det viktigaste
verktyget i undervisningen.

6.3 Diskussion gällande relevans, tillförlitlighet samt metod
I Skollagen (Sverige, 2012) står det att utbildning bör baseras på vetenskap och beprövad
erfarenhet. De flesta arbetsmetoder inom skolan har grundats utifrån beprövade erfarenheter
och vetenskap samt olika forskningsresultat baserade på kvalitativa och kvantitativa metoder.
De har en relevans för den praktiska verksamheten. Vi anser att vår studie är av stor relevans
för vårt kommande arbete med elevers läsutveckling och att detta är något av det viktigaste
alla lärare arbetar med i grundskolans tidiga år. Studiens tillförlitlighet ser vi dock som låg.
När vi sökte artiklar om ämnet i databasen ERIC fick vi ett stort antal träffar. Många av dessa
dokument hade vi dock inte tillgång till vilket medförde att vår studie är baserad på ett fåtal
artiklar. En del av de studier vi analyserat är utförda på ett fåtal elever vilket ger dem en lägre
tillförlitlighet. Vissa studier var utförda under ett flertal år och hade över tusen deltagare.
Dessa studier anser vi vara mer tillförlitliga än exempelvis den utförd av Pasa (2001) som
enbart hade 22 deltagare. Vi kan inte svara på om resultatet blivit något annat om vi hade haft
tillgång till ett större urval av artiklar. Vidare är vi osäkra på vad resultatet visat om vi hade
funnit studier som varit utförda i Sverige.
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8. Bilaga 1
8.1 Självvärdering

Vi har valt att skriva denna studie tillsammans då vi båda har samma ambitioner gällande
studierna. Tidigare har vi arbetat tillsammans vid grupparbeten och har samma intressen.
Därmed känner vi varandra väl och vet vilka arbetssätt som passar oss båda. Svårigheter i
arbetsprocessen uppstod vid enstaka tillfällen, men det löstes med hjälp av kommunikation
och överenskommelser angående arbetssättet. Redan från början var vi medvetna om att
problem kunde uppstå vid uppsatsskrivande och därmed hanterade vi det bra och gjorde det
bästa av situationen för att uppnå ett bra resultat i slutändan. Vi är nöjda med vår prestation
och anser att vi har åstadkommit något meningsfullt som kan vara till nytta för framtida
forskning inom detta område.
Innan vi började arbeta med studien visste vi på ett ungefär vad vi skulle fördjupa oss i och
det var ett ämne som vi båda var intresserade av vilket underlättade för oss. Vi började med
att skriva inledningen tillsammans och kom tillsammans fram till vad som lämpade sig bäst i
den. Därefter bestämde vi frågeställningarna tillsammans, dock kom dessa att ändras under
arbetets gång. Vad gäller bakgrunden lånade vi böcker tillsammans och delade upp dom
mellan varandra. Bakgrunden skrevs individuellt och när vi hade skrivit klart varsin del läste
vi varandras delar för att på så sätt rätta till eventuella fel och ge synpunkter.
Litteratursökningen gjordes både tillsammans och individuellt. När vi hade hittat all relevant
litteratur så lästes dessa igenom individuellt och bearbetades sedan tillsammans genom att
göra sammanfattningar av dessa. Vi hjälptes även åt med att översätta artiklarna då de flesta
var på engelska. Resultatet skrevs därefter både individuellt och tillsammans då vi har tolkat
resultaten för att sedan skriva varsin fråga och till slut rätta till eventuella fel. Diskussionen
valde vi att skriva tillsammans för att diskutera tankar kring resultatet och på så sätt kunna
ställa artiklarnas resultat i relation till varandra.
Vi har träffats ungefär fyra-fem dagar i veckan för att arbeta med studien. Vi anser att båda
har varit lika delaktiga i arbetet och är nöjda med våra insatser.

