
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Att utforma 
undervisning  
i avkodning 

 

 

KURS: Examensarbete II, F-3, 15 HP 

FÖRFATTARE: Caroline Forslund 

EXAMINATOR: Mattias Fyhr 

TERMIN: VT16 

 

En kvalitativ studie om hur sju lärare beskriver sitt 
arbete för att utveckla elevers färdighet att avkoda ord 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

 

Examensarbete II, F-3, 15 hp 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans 1-3 

VT16 

 

SAMMANFATTNING 

Caroline Forslund 

Att utforma undervisning i avkodning 

En kvalitativ studie om hur sju lärare beskriver sitt arbete för att utveckla elevers färdighet att 

avkoda ord  

Antal sidor: 35 

 

 

 

 

 

Färdigheten att avkoda ord är en grundläggande förutsättning för förmågan att läsa 

och har därmed en avgörande roll i elevers läsutveckling. Framgångsrik undervisning 

krävs för att eleverna ska ges möjlighet och förutsättningar att utveckla färdigheten 

att avkoda, det vill säga förståelse för sambandet mellan fonem och grafem. Med 

detta som utgångspunkt är syftet med studien att undersöka hur sju lärare i årskurs 1 

beskriver att de utformar undervisningen i avkodning för att skapa förutsättningar 

för att eleverna ska utveckla färdigheten att avkoda ord. Studien utgår från en 

kvalitativ forskningsansats samt ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

utveckling. Empiriskt material har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer 

där totalt sju lärare i årskurs 1 medverkade. Lärarna var slumpvis utvalda från olika 

skolor i två medelstora städer i Sverige. Resultatet visar att lärare använder olika 

medierande verktyg i form av digitala redskap, läromedel och aktiviteter i 

undervisningen, där samtalet och det sociala samspelet får stort utrymme. Det 

framkommer även att lärare använder sig själv som verktyg i 

avkodningsundervisningen där läraren stöttar, utmanar och fungerar som förebild 

för eleverna.  Vid utformandet av undervisningen framgår dessutom att forskning 

och beprövad erfarenhet samt elevers olika förutsättningar är någonting lärare 

förhåller sig till. Resultatet synliggör att undervisning kring avkodning varierar 

mellan olika lärare eftersom elevers individuella behov ligger till grund vid val av 

verktyg och vid utformningen av undervisningen. 
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Decoding skills are a crucial part of students reading development, since the ability 

to decode words is a fundamental qualification for reading. To give the pupils the 

opportunity to develop knowledge of phoneme-grapheme correspondences, an 

effective instruction is required. In light of this, the purpose of this paper is to 

examine how first grade teachers describe how they design instruction to create 

conditions for the students to develop decoding skills. The paper is based on a 

qualitative research approach and a socio-cultural perspective on learning and 

development. Through semi-structured interviews, empirical material has been 

collected from a total of seven participating first grade teachers. The teachers were 

randomly selected from different schools in two medium-sized cities in Sweden. The 

results show that teachers use mediating tools in form of digital gears, teaching 

materials and activities, where social interaction is emphasized. Teachers also 

function as tools, because they support, challenge and serve as role models for the 

pupils. Furthermore, the results reveal that research and proven experience as well 

as pupils’ different pre-conditions and needs affect teachers when they create 

decoding instruction. The results show that pupils’ individual needs are the starting 

point when teachers choose tools and create decoding instruction, which is why 

decoding instruction varies between different teachers. 
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1 Inledning 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) är ett av skolans uppdrag att förbereda elever för en 

komplex verklighet där ett stort informationsflöde ständigt finns och förändras snabbt. Efter 

avslutad skolgång ska eleverna vara en del av samt aktivt kunna påverka och delta i 

samhällslivet. Det innebär att enskilda elever måste utveckla sin förmåga att tolka och 

kritiskt granska det flöde av information som de möter (Skolverket, 2011b) vilket betyder att 

de även måste kunna avkoda och förstå en texts innebörd. I kursplanen till ämnet svenska 

(Skolverket, 2011b) står det uttryckligen att ett av syftena med svenskämnet är att utveckla 

elevernas förmåga att läsa. 

Att kunna läsa utgör grunden för att kunna medverka i all undervisning i skolan, oavsett 

ämne. Utifrån detta är ett av lärares viktigaste uppdrag att utveckla elevers förmåga att läsa, 

där färdigheten att avkoda är en nödvändig förutsättning. Kan inte eleverna avkoda ord blir 

det problematiskt att skapa sig en förståelse av text och därmed uppstår svårigheter att aktivt 

ta del i samhället. Ehri (2004) påpekar att det krävs undervisning för att elever ska utveckla 

förståelse för sambandet mellan ljud och bokstav, vilket är utgångspunkten för att avkoda 

ord.  

Trots att färdigheten att avkoda därmed har en väsentlig del i läsutvecklingen och att det 

uttryckligen beskrivs i kursplanen i ämnet svenska (Skolverket, 2011b) att lärare ska arbeta 

med bokstäver och dess ljud, finns det ingen vägledning i läroplanen (Skolverket, 2011b) 

kring hur denna undervisning ska utformas. Däremot tydliggörs i skollagens text att 

utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 § i 

SFS, 2010:800).  

Tjernberg (2013) framhäver vikten av variation i undervisningen, där läraren har en 

avgörande roll vid utformandet av undervisningen. Förmågan att avkoda utvecklas då 

undervisningen är explicit och systematisk (Lundberg, Frost och Petersen, 1988). Det finns 

därmed en mängd tidigare forskning kring hur undervisningen utformas framgångsrikt, men 

hur lärare väljer att utforma undervisningen är dock individuellt och gör att 

avkodningsundervisningen kan se väldigt olika ut. Genom semi-strukturerade intervjuer har 

studien undersökt hur lärare i årskurs 1 väljer att utforma undervisningen i avkodning för att 

skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla färdigheten att avkoda ord. Totalt 

medverkade sju slumpvis valda lärare från två medelstora städer i Sverige. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur sju lärare i årskurs 1 beskriver att de utformar 

undervisningen i avkodning för att skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla 

färdigheten att avkoda ord. 

Följande frågeställningar har utformats som stöd för att besvara studiens syfte: 

 Vilka verktyg beskriver lärare att de väljer att använda?  

 Vad ligger till grund för lärares val av verktyg? 
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3 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras relevanta begrepp och teorier som är av betydelse för att förstå 

studiens resultat. Inledningsvis i kapitel 3.1 framställs de teoretiska utgångspunkterna som 

studien har utgått ifrån. Läsutvecklingen beskrivs i kapitel 3.2 och i kapitel 3.3 redogörs för 

de läsutvecklingsteorierna som är relevanta för utformningen av avkodningsundervisningen. 

De verktyg i avkodningsundervisningen som tidigare forskning belyser som betydelsefulla 

beskrivs i kapitel 3.4 och i det avslutande kapitlet 3.5 redogörs för lärares betydelse för 

undervisningen. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie har sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats. Det innebär att fokus 

ligger på tolkningen av ord för att skapa förståelse utifrån människors olika perspektiv och 

erfarenheter (Bryman, 2011; Patton, 2015). I en kvalitativ undersökning är det deltagarnas 

uppfattning som är betydelsefull och påverkar utvecklingen i studien (Bryman, 2011). 

Avsikten är att försöka förstå och synliggöra fenomen utifrån undersökningspersonernas 

synvinkel och därifrån utveckla mening från deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En kvalitativ studie vill även klargöra mening där kontexten anses särskilt viktigt eftersom 

man utgår ifrån att allting sker i ett sammanhang. Mot detta som bakgrund tas hänsyn till 

kontextens betydelse kring det som beskrivs och tolkas i en kvalitativ forskningsansats 

(Bryman, 2011; Patton, 2015). Kvalitativ data förklarar och delger en annans persons 

berättelse för att få förståelse för sammanhanget och helheten (Patton, 2015).  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. Lärandet har en 

viktig roll i samhället och den sociokulturella teorin försöker förklara hur människor 

utvecklar förståelse och kunskap (Säljö, 2014). Kunskap och lärande ses som social och 

kulturell producerad där individen är medaktör och aktivt skapar sin utveckling inom de 

ramar som ges. På så sätt tillges även det kontextuella sammanhanget en avgörande roll 

eftersom alla handlingar anses påverkas av den situation individen befinner sig i (Säljö, 2014; 

Wenger, 1998). Inom det sociokulturella perspektivet anses kunskap därmed endast ge 

mening om den ingår som en del av en helhet, därför kan inte kunskap förmedlas isolerat 

genom att plockas ut ur sitt sammanhang (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

Inom den sociokulturella teorin används begreppen redskap eller artefakt för de verktyg som 

människan utvecklat och som finns tillgängliga i världen omkring oss. Dessa artefakter 

används för att förstå omvärlden och kan både vara av språklig och fysisk karaktär, så som 

datorer och telefoner (Jakobsson, 2012; Säljö, 2014). Artefakterna möjliggör saker som 

annars inte hade varit genomförbara, till exempel lösa problem och medverka i sociala 

praktiker (Säljö, 2014, 2015). Inom den sociokulturella teorin kallas relationen mellan 

artefakter och individ för mediering och kan beskrivas som att artefakterna förmedlar 

verkligheten för individen och gör att den framstår som meningsfull (Säljö, 2014). Att 

behärska och använda artefakterna blir därmed en viktig del i människans lärande (Säljö, 

2015) eftersom de bidrar till utveckling och kunskap (Jakobsson, 2012; Lave & Wenger, 

1991). Genom att utveckla förmågan att använda artefakterna på ett mer avancerat sätt sker 

lärande (Jakobsson, 2012).  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv ses språket som ett system för att kunna delta i 

kommunikation och social gemenskap (Säljö, 2014; Vygotskij, 1999). I den sociokulturella 

teorin utgår man ifrån att när individen är delaktig i kommunikativa processer utvecklas 

kunskap, vilket gör kommunikation till en viktig och nödvändig del för lärandet. Med andra 

ord utvecklar människor kunskap genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel 

(Säljö, 2014). Språket är dessutom en viktig artefakt för att kunna uppleva världen från flera 

perspektiv (Säljö, 2015). Därmed har språket en avgörande funktion för lärandet inom det 

sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 1999). Genom kommunikation kan individen 

utveckla nya sätt att tänka, handla och resonera. Att varje situation erbjuder en möjlighet till 

utveckling kallas inom sociokulturella teorin appropriering (Säljö, 2014). Appropriering är 

därmed den process där lärande sker genom samspel med andra (Säljö, 2015) och där 

individen gör den förmågan eller handlingen till sin egen för att senare kunna använda den 

nya kunskapen i andra sammanhang (Jakobsson, 2012).  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är ett viktigt antagande om lärande att det du inte klarar av 

att genomföra på egen hand kan du genomföra med stöd och handledning tillsammans med 

andra. Det finns ett avstånd mellan det en individ i nuläget kan prestera själv och det den 

behöver stöd för att genomföra (Vygotskij, 1999), detta avstånd kallas för den närmaste 

utvecklingszonen (Jakobsson, 2012). Genom handledning, stöttning och samarbete kan barnets 

utvecklingsnivå övergå från ett stadium till nästa och det är den närmaste utvecklingszonen 

som avgör vilka möjliga övergångar som barnet kan göra. Det innebär att den närmaste 

utvecklingszonen är individuell och påvisar den potentiella utvecklingsnivå som finns hos 

varje individ (Vygotskij, 1999). Samarbetet med en mer kompetent individ är avgörande för 

att barnet ska åstadkomma mer än det klarar på egen hand, däremot bör fokus vara på det 

barnet lär i detta samspel och inte på själva samspelet i sig (Bråten & Thurmann-Moe, 1998; 

Chaiklin, 2003)  

Chaiklin (2003) menar att idén bakom den närmaste utvecklingszonen är att undervisningen 

bör fokusera på det eleven har potential att utveckla snarare än på elevens nuvarande 

utvecklingsnivå. Därför är det av stor vikt att lärare inte endast visar intresse för den 

uppvisade kunskapen, utan även fokuserar på den potentiella förståelsen som finns hos varje 

elev (Säljö, 2014). Den potentiella utvecklingsnivån kan nås genom specifika förutsättningar 

och situationer (Bråten, 1996). Den närmaste utvecklingszonen anses även vara den zon där 

barnet är mottaglig för instruktioner och handledning, men det kräver att stödet är anpassat 

efter individens utvecklingsnivå för att individen ska kunna ta till sig kunskapen som 

förmedlas. Den kommunikativa stöttning som ges av en mer kompetent individ kallas för 

scaffolding. Under barnets lärandeprocess minskas succesivt detta stöd för att till slut 

försvinna helt då barnet kan genomföra handlingen på egen hand (Säljö, 2014, 2015).  

3.2 Avkodning som en del i läsutvecklingen 

Lundberg och Herrlin (2005) framhåller att läsutvecklingen inte är en linjär progression, utan 

olika delar behöver samspela samtidigt eftersom de bygger på och stödjer varandra. Att läsa 

är därmed en komplex uppgift som involverar två olika processer, både färdigheten att 

avkoda ord och förmågan att förstå det lästa (Adams, 1990; Høien & Lundberg, 1999). Ett 

av målen med läsningen är att kunna skapa, tolka och utveckla mening från texter, det vill 
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säga få en förståelse av det lästa (Adams, 1990). Utan en förståelse för det lästa blir det svårt 

att ta till sig texters budskap, men avkodningen är en förutsättning för att utveckla 

läsförståelse och avgörande för läsutvecklingen (Adams, 1990; Stadler, 1998).  

Det svenska språket är uppbyggt efter ett alfabetiskt skriftsystem, vilket innebär att varje 

grafem samt vissa kombinationer av grafem representeras av ett fonem (Adams, 1990; Ehri, 

2004). Grafem är det skrivna språkets bokstäver (Ehri, 2004). Språket är uppdelat i olika 

enheter och den minsta betydelseskiljande enheten är fonem, det vill säga ett språkljud 

(Lundberg, 1984). Avkodning innebär att man kopplar ihop den visuella bilden av enskilda 

grafem med tillhörande fonem (Adams, 1990). Utan förståelse för att grafem motsvarar ett 

fonem är det svårt att bli en skicklig läsare (Ehri, 2004).  

Lundberg, Frost och Petersen (1988) framhåller att fonologisk medvetenhet underlättar 

läsutvecklingen. Fonologisk medvetenhet innebär att ha kännedom om samt kunna urskilja 

fonem i ord (Lundberg, 1984). Muter, Hulme, Snowling och Stevenson (2004) lyfter särskilt 

fram bokstavskännedom som viktig för att utveckla förmågan att avkoda. Alatalo (2011) 

lyfter fram att en tydlig undervisning om samhörigheten mellan fonem och grafem är 

avgörande för elevers förmåga att avkoda ord. Även de Graaff, Bosman, Hasselman och 

Verhoeven (2009) framhäver att det krävs undervisning för att elever ska få möjlighet 

utveckla förmågan att koppla samman grafem och fonem. Att utveckla färdigheten att 

avkoda är någonting elever sällan lär sig på egen hand. Undervisningen är därmed avgörande 

för att ge de förutsättningar att lära sig sambandet mellan fonem och grafem (Ehri, 2004). 

Ett av kunskapskraven i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011b) är att elever med flyt ska läsa 

bekanta och elevnära texter. För att uppnå detta kunskapskrav behöver eleverna ha fått 

möjlighet att utveckla förmågan att avkoda ord. I det centrala innehållet för svenskämnet i 

årskurs 1-3 (Skolverket, 2011b) framgår att undervisningen ska tydliggöra sambandet mellan 

fonem och grafem samt att eleverna ska få möta och bearbeta alfabetet och dess ordning 

(Skolverket, 2011b). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011a) 

förtydligar att när eleverna förstår sambandet mellan fonem och grafem har de förstått 

principen för att kunna avkoda ord (Skolverket, 2011a).  

3.3 Läsutvecklingsteorier 

Ehri (2004) beskriver att olika pedagoger samt forskare har varit oeniga om hur 

avkodningsundervisningen ska utformas där två olika läsutvecklingsteorier har fått särskild 

uppmärksamhet. Enligt henne anser vissa att man bör börja med phonics-undervisning 

(Ehri, 2004). Phonics är en läsutvecklingsteori som utgår från den alfabetiska principen. 

Undervisningen utgår då från de minsta delarna i språket och i början ligger fokus på 

sambandet mellan varje enskilt fonem och grafem. Därefter byggs flera olika fonem och 

grafem ihop för att kunna avkoda ord, meningar och till slut hela texter (Adams, 1990). 

Phonics är därmed en undervisningsmetod som på ett explicit sätt låter eleverna möta 

sambandet mellan fonem och grafem samt hur den kunskapen sedan ska användas till att 

läsa. Eftersom de flesta bokstäverna och dess ljud bearbetas i ett tydligt mönster blir 

metoden både systematisk och explicit (Ehri, 2004).  
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Lundberg et al. (1988) menar att explicit undervisning är nödvändigt för elevers förmåga att 

avkoda ord, vilket innebär att lärare synliggör innehållet på ett tydligt och direkt sätt.  Även 

Christensen och Bowey (2005) samt Ryder, Tunmer och Greany (2008) har i sina studier sett 

en positiv effekt av explicit undervisning för att utveckla förmågan att avkoda ord. Är 

undervisningen tydlig befäster elever förmågan att avkoda ord snabbare (Christensen & 

Bowey, 2005). Forskning visar dessutom att systematisk undervisning, där undervisningen 

utgår från planerade och förbestämda steg, påverkar elevernas förmåga att avkoda positivt 

(de Graaff et al., 2009; Ehri, 2004; Kjeldsen, Niemi & Olofsson, 2003; Lundberg et al., 

1988).  

Den andra läsutvecklingsteorin är undervisning utifrån whole-language. Ehri (2004) tydliggör 

att vissa hävdar att ett tillvägagångssätt genom whole-language bör utgöra grunden för den 

tidiga läsundervisningen, istället för phonics som tidigare beskrivits. I whole-language utgår 

undervisningen ur ett sammanhang där elever får möta sambandet mellan fonem och grafem 

inbäddad i en helhet (Ehri, 2004). I den undervisningsmetoden läggs stor betydelse på hela 

texten och dess innebörd först istället för på sambandet mellan fonem och grafem. Det finns 

även ett tydligt fokus på hela ord, så kallade ordbilder, som lärs ut som återkommande 

helheter i en kontext (Rayner, Foorman, Perfetti, Pesetsky & Seidenberg, 2002). 

Adams (1990) menar att båda dessa teorier är orimliga om de genomförs till deras 

ytterligheter. Hon anser vidare att den undervisningen som ger bäst förutsättningar är där 

båda tillvägagångssätten används i en balans och undervisningen i avkodning sker utifrån ett 

sammanhang samtidigt som sambandet görs explicit för eleverna. Så gott som all 

undervisning i läsning berör phonics, men på olika nivåer, eftersom sambandet mellan 

fonem och grafem är svårt att bearbeta helt avskilt från en lässituation (Adams, 1990). Att 

använda whole-language som komplement till phonics gör läsningen meningsfull för 

eleverna (Rayner et al., 2002). 

Rayner et al. (2002) menar att phonics och whole-language är mer framgångsrika 

tillsammans än om de används enskilt var och en för sig, vilket leder till att lärare måste hitta 

en balans mellan båda metoderna. Utifrån den bakgrunden bör avkodningsundervisningen 

tidigt innehålla aktiviteter som kräver att eleverna får möta grafem och deras fonologiska 

motsvarighet (Adams, 1990). Pressley, Wharton-McDonald, Allinton, Collins Black och 

Morrow (1998) synliggör i sin studie att ett effektivt klassrum låter avkodningen ske inbäddat 

i ett sammanhang, till exempel vid högläsning.  

3.4 Verktyg i avkodningsundervisningen 

I läroplanen (Skolverket, 2011b) beskrivs att det finns många olika vägar att nå målen samt 

att lärare ska använda en variation av arbetssätt där elever får öva på att både arbeta 

självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2011b). Detta stöds av Tjernberg 

(2013) som i sin doktorsavhandling lyfter fram att läsundervisningen ska vara ett lustfyllt 

lärande som sker i ett socialt sammanhang och innehålla olika aktiviteter som bygger på 

samspel. Pressley et al. (1998) har påvisat att eleverna gynnas av mycket och varierad läsning 

som sker både enskilt och tillsammans. Även i kursplanen för svenska (Skolverket, 2011b) 
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framhävs att undervisningen ska stimulera elevers intresse för att läsa där varje enskild elev 

även ska få rika möjligheter till läsning (Skolverket, 2011b).  

Användningen av digitalt stöd i undervisningen har ökat under de senaste två decennierna 

(Cheung & Slavin, 2012). Macaruso och Rodman (2011) visar i sin studie att det finns 

fördelar med datorstöd i undervisningen. Det förbättrade elevers förmåga att avkoda ord då 

de med stöd av datorn utvecklade sin avkodningsförmåga mer jämfört med elever som inte 

fick det stödet. De datorprogram som användes gav intensiv träning genom systematiskt 

utformade övningar (Macaruso & Rodman 2011), vilket återigen visar på betydelsen av 

systematisk undervisning för elevernas förmåga att avkoda. Cheung och Slavin (2012) har i 

sin meta-studie sammanställt hur digitalt stöd påverkar elevers läsförmåga. I deras resultat 

framkommer att teknologi kan inverka positivt på läsförmågan på grund av att de 

presenterar ett väl utformat innehållet visuellt, varierat och övertygande (Cheung & Slavin, 

2012). Dock ger resultat samtidigt indikationer på att digitalt stöd kan distrahera elever med 

sin detaljrikedom. Även de fördelar som lärare och det kollektiva samtalet bidrar med kan 

försvinna om endast digitalt stöd används i undervisningen, vilket visar sig ha negativ 

påverkan på elever läsutveckling. Digitalt stöd är därmed ingen lösning i sig för att utveckla 

elevers färdighet att avkoda ord, men tillsammans med lärares stöttning ger det ett bättre 

stöd än om lärares kunskap och teknologin används var för sig (Cheung & Slavin, 2012). 

Cheung och Slavin (2012) menar att teknologi inte ska ersätta helklassundervisning med 

individuell undervisning, utan istället bör den komplettera och underlätta undervisning som 

sker gemensamt. Genom interaktiva whiteboards finns möjligheter till ett gemensamt 

lärande där bland annat filmer, animationer och instruktioner kan visas i helklass (Cheung & 

Slavin, 2012). Ytterligare teknologi som blir allt vanligare i klassrummen är lärplattor. Trots 

det finns det ingen direkt samstämmighet mellan lärplattornas inverkan på den tidiga 

läsutvecklingen (Larabee, Burns & McComas, 2014). I Larabee et al. (2014) studie finns 

antaganden om att lärplattor verkar ha möjlighet att framgångsrikt stödja den tidiga 

läsutveckling, dock med lärares hjälp. På grund av den smala och otillräckliga forskning som 

finns anser både Cheung och Slavin (2012) och Larabee et al. (2014) att det krävs ytterligare 

forskning kring den framväxande teknologin i klassrummet och dess inverkan på förmågan 

att avkoda ord. Eleven ska dock enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) använda modern 

teknik som ett verktyg för att kommunicera och lära.  

Förutom digitalt stöd har konkret material visat positiv effekt på avkodningsförmågan. 

Pullen och Lane (2014) har i sin studie använt konkret material i form av magnetiska 

bokstäver som tillägg i undervisningen vilket förbättrade avkodningen hos eleverna. Konkret 

material underlättar särskilt förståelse hos de elever som befinner sig i svårigheter med 

läsutvecklingen (Pullen & Lane, 2014).  de Graaff, Verhoeven, Bosman och Hasselman 

(2007) menar att det krävs en bearbetning av det material som används i undervisningen för 

att elever ska befästa sambandet mellan fonem och grafem. Att till exempel endast visa 

bilder som associerar till bokstäverna i alfabetet är inte tillräckligt (de Graaff et al., 2007). 

Även Ehri (2004) menar att lärare måste aktivera eleverna vilket även innebär att ge 

förklaringar, exempel, feedback och stöttning. Arbetsblad kan inte vara det huvudsakliga 

tillvägagångssättet kring hur avkodning bearbetas (Ehri, 2004). 
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3.5 Lärares betydelse för undervisningen 

Ehri poängterar (2004) att lärare är avgörande för eleverna och för framgångsrik 

undervisning. Lärare har en komplex uppgift som kräver professionell kompetens (Ehri, 

2004; Pressley et al., 2001).  De måste både vara insatta i vad varje elev behöver utveckla 

samt hur undervisningen ska planeras och genomföras. Det krävs även kunskap kring hur 

undervisningen kan anpassas till de elever som befinner sig i svårigheter där det är viktigt att 

lärare ger det stöd som behövs (Ehri, 2004). Hattie (2009) framhäver liknande argument 

utifrån sin sammanställning av över 800 meta-analyser kopplat till skolframgång. Han 

påvisar att lärares engagemang är en avgörande faktor för elevers framgång och utveckling, 

även om andra faktorer också har en betydande roll. En lärare som ger förutsättningar för 

utveckling genom lämpliga utmaningar, variation i undervisningen samt anpassar efter 

utvecklingsnivå och förkunskaper leder med större sannolikhet till att elever når högre 

framgångar (Hattie, 2009). Lärare som undervisar utifrån varje individs behov, exemplifierar 

och repeterar ger eleverna ökade förutsättningar att bli framgångsrika läsare (Pressley et al., 

2001).  

Tjernberg (2013) har studerat framgångsfaktorer inom läs- och skrivlärande. Hennes resultat 

visar att lärares förmåga att synliggöra lärandeprocessen samt anpassa undervisningen efter 

elevers utvecklingsnivå är två viktiga faktorer för läsutvecklingen. Enligt läroplanen 

(Skolverket, 2011b) är lärares uppdrag att anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda 

förutsättningar med hänsyn till de elevers olika förutsättningar. Läraren ska utforma 

undervisningen på ett sådant sätt att elever ges lika möjligheter att utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina förutsättningar (1 kap. 4 § i SFS, 2010:800). Det innebär att 

undervisningen inte kan utformas lika för alla, utan måste anpassas efter allas olika behov 

(Skolverket, 2011b). Utifrån skollagens skrivelser ska lärare dessutom sträva mot att jämna ut 

skillnader i elevernas olika förutsättningar de har med sig in i skolans värld (1 kap. 4 § i SFS, 

2010:800).   

Pressley et al. (1998) har i sin studie försökt synliggöra aspekter av ett effektivt klassrum. 

Där framkom att lärare som utmanar sina elever samt har kunskap att utforma uppgifter 

som ligger lagom långt ovanför elevernas utvecklingsnivå har mer effektiva klassrum. Dessa 

lärare hade även förmågan att ha en balans mellan att stötta när det behövdes men samtidigt 

låta eleverna utforska själva (Pressley et al., 1998; Pressley et al., 2001). Även 

klassrumsmiljöns utformning påverkar hur elever trivs och därmed utvecklas. Ett klassrum 

med fler vuxna som stödjer varandra och med lärare som har förmågan att skapa positiva 

lärmiljöer framkom som framgångsfaktorer för elever i årskurs 1 (Pressley et al., 2001). Även 

i läroplanen (Skolverket, 2011b) framhävs vikten av ett tryggt socialt klimat i skolan som ska 

ge förutsättningar till lärande.   
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4 Metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en materialinsamling genomförts, 

vilket beskrivs i kapitel 4.1, och i kapitel 4.2 framställs hur urvalet har gått till. Avgörande 

empirisk data urskiljdes genom materialanalysen och hur den utformades redogörs i kapitel 

4.3. I kapitel 4.4 beskrivs vilka beslut som har tagits för att studien ska vara tillförlitlig och 

trovärdig och i kapitel 4.5 redogörs för de etiska ställningstaganden som gjorts. 

4.1 Materialinsamling 

I studien har kvalitativa intervjuer använts som metod för att samla empirisk data. För att 

besvara undersökningens syfte hur lärare beskriver att de utformar undervisningen i 

avkodning behöver jag ta del av lärarnas tankar, kunskaper och erfarenheter om det aktuella 

ämnet, vilket gör kvalitativa intervjuer lämplig som metod för denna studie.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa intervjun som ett samtal där 

intervjuaren försöker förstå och tolka ett specifikt fenomen utifrån intervjupersonens 

perspektiv och erfarenheter. Dessutom menar Patton (2015) att den kvalitativa intervjun 

fångar känslor, uppfattningar och kunskap genom direkt kontakt med människor som 

beskriver sin verklighet. Genom den kvalitativa intervjun ges möjlighet till att få förståelse 

för andras individuella iakttagelser och attityder kring ett specifikt ämne (Patton, 2015) där 

avsikten är att generera kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan ingen få tillgång till andra individers tankar, däremot kan det någon annan 

säger under en intervju utgöra ett underlag för analys (Säljö, 2014). Det gör att den valda 

metoden gav mig förutsättningar för att ta del av lärares resonemang och motiveringar kring 

deras förståelse för hur avkodningsundervisningen utformas.  

Kvalitativa intervjuer är ett samlingsbegrepp för olika intervjustilar (Bryman, 2011) och i 

denna studie har jag har valt att använda semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att 

intervjuaren på förhand har konstruerat en intervjuguide med frågor kring olika teman. 

Dessa teman är utgångspunkten vid alla intervjuer som genomförs, men intervjuaren har 

möjlighet att ställa frågorna i den ordning som är mest lämplig vid varje enskild intervju samt 

formulera om frågorna. Intervjuaren kan även lägga till ytterligare frågor som följer upp och 

knyter an till det som sägs under intervjun (Bryman, 2011). Under intervjuerna ställdes 

frågorna i den ordning efter det som framkom utifrån deltagarnas beskrivningar och 

skildringar, vilket jag anser är en fördel med att använda en intervjuguide.  

Anledningen till att semi-strukturerade intervjuer valdes var att skapa en flexibel och 

anpassad intervjusituation, vilket intervjuguiden bidrog med. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att en kvalitativ intervju kräver att intervjuaren är väl förberedd, för att samtidigt vara 

flexibel och spontan genom att lyssna och följa upp sådant som kan vara betydelsefullt och 

relevant även om det avviker från intervjuguiden. Patton (2015) hävdar att en intervjuguide 

med fördel kan användas då flera personer intervjuas eftersom den hjälper till att 

systematisera och organisera intervjuerna på ett likvärdigt sätt. Genom intervjuguiden 

garanterades att alla intervjupersoner fick ta del av liknande och relevanta frågor, samtidigt 
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som jag hade möjlighet att följa upp specifika och intressanta erfarenheter som kom fram 

under intervjun utifrån deltagarnas individuella svar.  

Under intervjuerna användes en intervjuguide som innehöll 6 övergripande frågor och ett 

antal uppföljningsfrågor (se bilaga 4). Hur frågorna utformas påverkar svaret (Patton, 2015) 

och därmed innehöll intervjuguiden korta, öppna frågor som var enkla att förstå eftersom 

det oftast ger mer utvecklande svar enligt Kvale och Brinkmann (2014). Detta framkom 

även vara fallet för intervjuerna i denna studie då frågorna gav varierade och nyanserade 

skildringar och redogörelser från deltagarna.  För att garantera att intervjufrågorna kan 

tillämpas samt ge relevant och tillförlitlig information för att besvara syftet genomfördes en 

pilotintervju (Bryman, 2011). Efter att pilotintervjun genomförts gjordes en snabb analys av 

innehållet där det framgick att frågorna som helhet fungerade och gav relevant information. 

På grund av det valde jag att även ha med pilotintervjun i studiens resultat eftersom den 

bidrog med kvalitativ data för att besvara studiens syfte. Efter pilotintervjun ändrades dock 

frågornas ordning samt att jag förtydligade en fråga eftersom intervjupersonen inte riktigt 

förstod vad frågan innebar. Genom pilotintervjun förtydligades även vikten av att ställa alla 

utformade frågor, även om intervjupersonen tidigare varit inne på ämnet. Jag insåg att 

intervjupersonen gav tydligare och mer utvecklade svar vid direkta frågor, vilket innebar att 

jag vid de efterföljande intervjuerna också valde det tillvägagångssättet.  

Varje intervju spelades in för att fånga alla viktiga uttryck samt för att kunna transkriberas, 

bearbetas och analyseras (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Patton, 2015). Jag valde 

att spela in intervjuerna på min mobiltelefon med hjälp en specifik app för inspelning som 

gav bra ljudupptagning, vilket underlättade den senare transkriberingen av materialet. Under 

intervjun fördes även korta anteckningar kring nyckelord samt betydelsefulla fraser ifall det 

skulle bli problem med inspelningen (Patton, 2015). Direkt efter intervjun antecknades även 

intryck kring miljön samt vad som uppfattades som svårigheter samt styrkor med varje 

intervju i en loggbok. Patton (2015) beskriver det som ett sätt att påbörja analysen 

omedelbart samt göra intervjuerna och analysen mer tillförlitlig eftersom det finns färskt i 

minnet.  

4.2 Urval 

I undersökningen deltog och intervjuades totalt sju behöriga lärare som undervisar i  

årskurs 1 på kommunala skolor från två medelstora städer i Sverige. Sammanlagt 

medverkade sex skolor som var jämnt fördelade mellan kommunerna, det vill säga tre skolor 

från den ena kommunen och tre skolor från den andra. Med utgångspunkt från den 

tillgängliga tiden samt att jag ensam genomförde både insamling och analys anser jag att sju 

medverkande var en realistisk undersökningsgrupp för att intervjua, transkribera, analysera 

och därmed besvara syftet och frågeställningar med kvalitet. Detta överensstämmer med 

både Patton (2015) samt Kvale och Brinkmann (2014) som tydliggör att antalet 

intervjupersoner i en undersökning måste väljas utifrån undersökningens syfte samt med 

hänsyn till den tid och resurser som finns till förfogande. Eftersom läs- och 

skrivutvecklingen är beroende av färdigheten att avkoda ord sker arbetet med avkodning 

vanligtvis i de lägre åldrarna och därför är undersökningsgruppen begränsad till lärare i 
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årskurs 1. För att möjliggöra en större variation av verktyg som kan synliggöra likheter och 

olikheter i lärarnas val består dessutom urvalet av olika lärare i olika kommuner.  

4.3 Materialanalys 

Även om det är en tidskrävande process att transkribera och skriva ut varje intervju finns det 

övervägande fördelar vid analysarbetet eftersom det minskar risken för att tolka 

intervjupersonen på fel sätt (Bryman, 2011). Inspelningen och transkriberingen underlättar 

upptäckten av olika mönster (Kvale & Brinkmann, 2014) samt möjliggör en mer detaljerad 

och kvalitativ analys av materialet (Bryman, 2011). Att transkribera innebär att omvandla 

talat språk till skrivet språk (Kvale & Brinkmann, 2014) och för att underlätta analysen har 

det talade språket översatts till skriftspråk. Jag har utgått ifrån det transkriberingssystem som 

Poland (2003) beskriver som ett alternativ system för att transkribera när fokus ligger på 

innehållet och inte på språket. Poland (2003) menar vidare att det kan vara svårt att direkt 

översätta en talad intervju till en ordagrann transkribering på grund av att man till exempel 

misstar ett ord för något liknande eller utelämnar ett stycke när man spolar fram och tillbaka 

i inspelningen. Det kan även vara svårt att tyda när meningar börjar och slutar i verbalt 

språk, men där bedömningen och inplaceringen av punkt och komma kan ändra hur man 

tolkar texten (Poland, 2003).  

Som ersättning för att sätta ut punkt eller komma i transkriberingen markerades istället när 

personen tog en kort paus i samtalet. Korta kommentarer från mig som intervjuare samt 

vissa delar av samtalet har inte transkriberats eftersom det inte har relevans för studiens 

syfte, men dessa markerades ändå för att skapa en helhet i intervjun. Den färdiga 

transkriberingen har även lästs samtidigt som inspelningen spelats upp för att säkerställa att 

allt har blivit nedskrivet så korrekt som möjligt samt för att kontrollera att alla delar fanns 

med. På så sätt säkerställdes att analysen har validitet och trovärdighet.  

Analysarbetet innebär att systematiskt bedöma och identifiera det som är väsentligt för att 

kunna utveckla en förståelse (Patton, 2015). Enligt Patton (2015) finns det inte endast ett 

tillvägagångssätt vid kvalitativ analys eftersom det är syftet som driver analysen. Varje analys 

är unik och påverkas av forskarens val och tolkning (Patton, 2015). Analysen av materialet 

har tagit inspiration av det Patton (2015) framhåller vara innehållsanalys. Han beskriver den 

metoden som att först komprimera kvalitativ data för att göra materialet överskådligt och 

sedan synliggöra mönster och teman för att kunna identifiera den underliggande meningen i 

materialet. 

Det första steget innebar att jag läste igenom och sorterade bort det som inte var relevant 

för syftet och frågeställningarna. Detta gjordes genom att frågeställningarna tilldelades varsin 

färg och sedan färgkodades sådant som var av vikt för att besvara respektive frågeställning. 

Patton (2015) beskriver det som att påbörja den formella och systematiska analysen där 

färgkodning är en hjälpsam metod för att sortera väsentliga delar. När allt material 

färgkodats lästes allting återigen och utifrån färgkodningarna utformades 

meningskoncentreringar av dessa större stycken. Det innebär att deltagarnas beskrivningar 

koncentreras till kortare formuleringar som förklarar innebörden av det sagda (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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Därefter skapades koder utifrån meningskoncentreringarna. Koder är beteckningar som 

symboliserar kärnmeningen i det som beskrivits under intervjuerna och är en metod för att 

upptäcka väsentliga delar och djupanalysera materialet (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). 

Miles et al. (2014) menar att den första cykeln i kodningen är att skapa koder genom en 

noggrann och reflekterande läsning. Koderna i studiens analys har fått en mer direkt form 

som består av ett sammanfattande ord av en mening, vilket kallas för en beskrivande 

kodning (Miles et al., 2014). Den andra cykeln i kodningen innebär att arbeta med koderna 

för att urskilja mönster och skapa övergripande kategoriseringar som symboliserar liknande 

koder (Miles et al., 2014). Kategorierna hjälper till att skapa en struktur i materialet som 

öppnar upp för en djupare analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån detta har materialet 

först bearbetats genom att identifiera återkommande koder i intervjuerna, för att sedan 

kategoriserades och skapade mönster. På så sätt kunde likheter och skillnader mellan lärarnas 

beskrivningar urskiljas. För att skapa ordning i denna process har ett kodningsschema 

används där allt dokumenterats, vilket har skapat en systematik och underlättat analysarbetet 

eftersom det gett en tydlig överblick. 

Även om analysen har följt innehållsanalysens tydliga arbetsgång (Patton, 2015) har inte 

arbetsgången varit en linjär process. Patton (2015) beskriver att innebörden av att skapa 

mening kräver att forskaren tolkar det empiriska materialet. Det innebär att pröva olika 

förklaringar, gå djupare förbi informationen som getts, skapa en förståelse, överväga olika 

slutsatser och erbjuda förklaringar (Patton, 2015). Precis som Miles et al. (2014) beskriver 

har analysarbetet bestått av upprepande cykler där jag regelbundet har gått fram och tillbaka 

i materialet för att identifiera koder och kategorier. Det innebär att koderna och kategorierna 

har konstruerats, omformulerats och raderats under analysprocessen tills jag inte upptäckte 

fler koder, kategoriseringar eller mönster. Enligt Patton (2015) har analysen då nått sitt slut 

eftersom materialet är uttömt.  

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2011) använder begreppen tillförlitlighet och äkthet för att säkerställa att 

undersökningen är av hög, kvalitativ kvalitet. Denna studie har inspirerats av dessa begrepp 

för att studien ska vara trovärdig samt ha hög autenticitet. Min avsikt har varit att alltid ge en 

så rättvis bild som möjligt av intervjupersonernas uppfattningar, vilket Bryman (2011) 

beskriver som en del av äkthet i en kvalitativ studie. Detta har säkerställts genom att 

intervjuerna transkriberats så noggrant som möjligt samt att alltid använda de exakta 

formuleringarna från deltagarna. På så sätt har analysen alltid utgått från 

ursprungsbeskrivningarna där jag även i analysarbetet har återgått till sammanhanget för att 

tolka skildringarna utifrån hela kontexten. Kvale (1989) beskriver även att studiens innehåll 

ska överensstämma med den sociala praktik som undersöktes. Eftersom det är forskaren 

som tolkar och bedömer materialet finns det risk för partiskhet vilket påverkar 

trovärdigheten i kvalitativa studier (Patton, 2015). För att säkerställa att mina tolkningar 

återspeglar deltagarnas erfarenheter har jag tagit stöd av min handledningsgrupp genom att 

vissa delar av analysprocessen bearbetats tillsammans. Vid dessa tillfällen öppnades för nya 

synsätt och ytterligare tolkningar framkom vid analysen och kodningen av intervjuerna, 

samtidigt som vissa tolkningar bekräftades. Enligt Patton (2015) stärker det studiens 
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trovärdighet eftersom flera oberoende personer analyserade och tolkade samma innehåll på 

liknande sätt.  

Det diskuteras även om studier mäter det som var tänkt att mätas, vilket beskrivs som 

studiens validitet (Kvale, 1989). Bryman (2011) anser att kvalitativa studier bör använda 

begreppet tillförlitlighet istället för validitet för att beskriva en studies trovärdighet. Kvale 

(1989) menar dock att innebörden av ordet validitet har utökats i kvalitativa studier och en 

bredare förståelse av begreppet är att studien undersöker det som är meningen att utforskas. 

Validitet i kvalitativa studier innebär att hela tiden undersöka samt kontrollera att studien 

besvarar syftet och är en öppen process genom hela studien (Kvale, 1989). För att uppnå 

validitet har studiens syfte och frågeställningar varit närvarande vid genomförandet av 

intervjuguide samt hela analysarbetet. Därmed har jag intagit ett reflekterande och 

ifrågasättande förhållningssätt genom hela arbetsprocessen för att regelbundet kontrollera att 

innehållet förhåller sig till studiens syfte.  

Kvalitativa studier innebär en tolkning av andra personers upplevda verklighet (Patton, 

2015) och därmed är validitet i en kvalitativ studie en komplex uppgift (Kvale, 1989). Trots 

det innebär validitet en styrka genom att forskaren skildrar den sociala verkligheten genom 

att återkommande reflektera utifrån det undersökta fenomenet gentemot de tolkningar som 

görs (Kvale, 1989). Genom att ha jag haft ett granskande och kontrollerande förhållningssätt 

genom hela processen samt genom att följa de regler som finns, bland annat de etiska 

riktlinjerna, att alltid tala sanning och öppet redovisa metod och material (Vetenskapsrådet, 

2011) eftersträvas tillförlitlighet. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Etiska ställningstagande bör uppmärksammas redan från början i en kvalitativ studie då 

etiska svårigheter förekommer under hela studien (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra etiska principer som gäller för svensk forskning och 

berör hur medverkande personer ska behandlas i en studie. Principerna ska ses som riktlinjer 

under hela forskningsprocessen för att skapa kvalitet och tillförlitlighet i studien och 

forskaren måste ta ställning till var och en av dessa principer. Informationskravet innebär att 

forskaren informerar deltagarna om syftet med studien och vilka moment som ingår. 

Dessutom ska deltagarna ha informerats om att deras deltagande är frivilligt, att de kan dra 

sig ur när de vill, vem som kommer få ta del av informationen samt hur deras uppgifter 

kommer att behandlas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylls i studien genom att 

deltagarna har fått information kring studiens övergripande syfte och vad som krävs av de 

innan de själva tog ställning till om de ville medverka eller inte. De har även fått information 

kring att materialet kommer transkriberas, att det insamlade materialet endast kommer 

användas för att besvara studiens syfte samt att studien kommer att publicera. Eftersom 

deltagarna själva har beslutat och godkänt sin delaktighet medför det att även samtyckeskravet 

tagits hänsyn till, då det innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom rektorn har det övergripande ansvaret över 

skolans inre organisation (SFS, 2010:800) skickades information (se bilaga 1) kring studien 

genom rektorn som sedan vidarebefordrade mailet till berörda lärare. Därefter har varje 

enskild lärare tagit ställning och beslutat över sin egen medverkan.  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om medverkande personer och platser 

behandlas med sekretess, vilket innebär att ingen förutom forskaren ska kunna identifiera 

eller komma åt personliga uppgifter. Dessutom ska allt insamlat material förvaras på ett 

säkert ställe där ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). I 

studien har konfidentialitetskravet inneburit ett medvetet val att utesluta alla namn på platser 

samt personer och endast använt Lärare 1, Lärare 2 och så vidare där det är nödvändigt i 

resultatet. Uppgifter som kan ge ledtrådar till identifikation har utelämnats helt i 

transkriberingen av intervjuerna samt att transkriberingarna har hållits inlåsta under hela 

undersökningen för att ingen obehörig ska få tillgång till materialet. Nyttjandekravet är den 

sista principen och innebär att de uppgifter och den information forskaren samlar in endast 

används för det ändamål som är avsett med studien (Vetenskapsrådet 2002). All information 

som framkom under intervjuerna och om deltagarna har endast används för att besvara syfte 

och frågeställningarna i studien, vilket gör att studien även uppfyller nyttjandekravet. 

För att säkerställa att även deltagarna är medvetna om de etiska ställningstaganden som 

studien förhållit sig till har deltagarna fått all information både skriftligt och muntligt innan 

intervjuerna genomfördes (se bilaga 2). Alla deltagare fick även underteckna ett 

samtyckesformulär där det tydligt framgick att deras medverkande var frivilligt, att studien 

skulle publiceras, att de kunde välja att inte besvara en fråga under intervjun, avbryta 

intervjun när som helst samt dra sig ur studien två veckor efter genomförd intervju (se bilaga 

3).  
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5 Resultat 

Utifrån de sju intervjuerna har empirisk data samlats in samt analyserats noggrant och 

systematiskt i syfte att undersöka hur sju lärare i årskurs 1 beskriver att de utformar 

undervisningen i avkodning för att skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla 

färdigheten att avkoda ord. Utifrån analysen har olika kategorier vuxit fram, vilka behandlas i 

följande kapitel. I kapitel 5.1 redogörs för vilka verktyg som lärarna beskriver att de 

använder i avkodningsundervisningen och i kapitel 5.2 beskrivs vad som ligger till grund för 

dessa val av verktyg. Det innehåll som redovisas under respektive kapitel bygger på min 

tolkning av materialet.  

5.1 Medierande verktyg som lärare använder i undervisningen 

I analysen framkom olika verktyg som används i avkodningsundervisningen. I kapitel 5.1.1 

redogörs för de digitala redskap som synliggjorts i analysen och samtalet som redskap 

förklaras i kapitel 5.1.2. Läraren är även själv ett verktyg i avkodningsundervisningen, vilket 

beskrivs i kapitel 5.1.3. I kapitel 5.1.4 framställs de framtagna hjälpmedel som använts och 

de aktiviteter som beskrivits under intervjuerna redogörs i kapitel 5.1.5. 

Genomgående i resultatet har jag valt att använda de mer övergripande begreppen interaktiv 

whiteboard och lärplatta. Lärare använder olika benämningar för dessa typer av redskap, 

men alla begrepp hänvisar till samma sorts verktyg.  

5.1.1 Digitala redskap 

Lärare uttrycker en mängd olika redskap som används i klassrummet för att på olika sätt 

förmedla kunskap och utveckla elevers förmåga att avkoda. De digitala verktyg som beskrivs 

är dator, lärplatta, projektor, interaktiv whiteboard och dokumentkamera. Genom dessa 

förmedlas texter, program, spel och aktiviter för att stödja elevernas läsutveckling. Eleverna 

får på så sätt möta bokstäver och ord. De får även öva på att skriva och läsa, både 

individuellt samt högt för varandra, läraren och vårdnadshavaren. Med digitala redskap visar 

lärare texter och gör det möjligt för eleverna att möta olika genrer. Här nedan beskriver 

Lärare 1 hur den interaktiva whiteboarden används i undervisningen.  

Så använder vi activeboarden nästan varje lektion med och läser tillsammans. […] 

alltså vi scannar in sidorna i böckerna och sedan […] läser vi styckena ihop. […] 

Det är lättare att få med alla när det är digitalt (Lärare 1).  

Lärare 1 beskriver hur den interaktiva whiteboarden låter eleverna möta texter gemensam 

genom att alla kan läsa samma text. Det digitala redskapet möjliggör att hela klassen får ta 

del av samma innehåll samtidigt och på så sätt skapas förutsättningar till ett gemensamt 

lärande. Eftersom hela klassen dessutom samlas kring samma text behöver inte läraren 

upprepa olika saker individuellt för eleverna, utan återkopplingen kan ske direkt till alla 

samtidigt. Lärare 1 upplever dessutom att det digitala redskapet underlättar för att göra alla 

elever delaktiga i det som sker.  
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De digitala redskapen används dock inte endast för att låta eleverna möta texter tillsammans, 

utan bidrar även till att olika texter blir mer tillgängliga för eleverna. Lärplattorna möjliggör 

en direkt tillgång till texter, vilket Lärare 6 belyser i följande citat.  

Då kan man låna hem böcker till sin iPad. Så man behöver inte gå till biblioteket 

och låna utan man kan göra det här genom iPaden […] och sedan är det bara att 

sätta igång här och läsa (Lärare 6).  

Citatet tydliggör att nya möjligheter öppnas och läraren uppfattar de digitala redskapen som 

medierande eftersom texter och böcker är mer tillgängliga och finns i elevernas närhet. I 

samspelet mellan digitala redskapen och eleverna ges ökad tillgång till texter som annars 

hade varit svårare att ta del av. Tillgängligheten av texter som de digitala redskapen erbjuder 

underlättar för läraren som då kan erbjuda en variation av texter till eleverna.  

Digitala redskap erbjuder eleven tillgång till att direkt lyssna och se orden, till skillnad mot de 

analoga redskapen penna och papper som endast tillåter eleven att själv producera ljud och 

skrift. Digital talsyntes förkommer i undervisningen och innebär att eleverna direkt kan höra 

ljuden samtidigt som de skriver. Lärare 1 förklarar på följande sätt.  

Det läser upp för varje ord när de hoppar vidare. Sedan kan man ju gå tillbaka och 

lyssna så det låter rätt. Det blir ju ett streck under orden som är fel, så då kan man 

gå tillbaka och lyssna vad som är felet (Lärare 1).  

Lärare 1 upplever att det digitala redskapet talsyntes ger eleverna möjlighet till att höra ljuden 

direkt. Talsyntes är därmed ett explicit redskap för att höra ljuden och som låter eleverna 

urskilja ljuden samtidigt som de skriver. Eleverna får direkt återkoppling på om ordet stavas 

rätt eftersom de får ordet uppläst av talsyntesen. Genom talsyntesen kan även eleven själv 

uppmärksamma eventuella misstag och genom det skapas möjlighet för eleven att lösa 

problemet på egen hand. Talsyntesen stöttar på så sätt eleverna i sin utveckling. 

5.1.2 Samtal som redskap 

Ytterligare ett medierande redskap lärare uttrycker som betydelsefullt är samtal. I 

undervisningen för lärare en ständig dialog och diskussion kring avkodning med eleverna. 

Det finns en variation av olika samtal i undervisningen som både sker mellan läraren och 

eleverna samt mellan eleverna. Nedan förklarar Lärare 2 hur samtalet upplevs som 

medierande redskap mellan eleverna.  

Sedan tror jag att det är viktigt att de lär av varandra, att någon annan kan förklara 

att så här gjorde jag eller så här tänkte jag att man kan göra (Lärare 2).  

Lärare 2 belyser att det är genom samtalet som eleverna får möjlighet att lära av varandra 

och att det är en viktig del i elevernas utveckling. När eleverna får lyssna och ta del av 

jämnårigas beskrivningar utvecklas en djupare förståelse eftersom elever antagligen använder 

andra och kanske mer begripliga och naturliga förklaringar jämfört med läraren. I citatet 

uppmärksammar läraren att eleverna berättar och under samtal upptäckter och sätter ord på 

sin kunskap samtidigt som de får lyssna på andras uttalanden. Samtalet ger därmed 

förutsättningar att utveckla en förståelse och kunskap kring avkodning. 
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Samtalet som medierande redskap förekommer vid olika tillfällen i undervisningen där 

avsikten med samtalet antingen är planerad eller sker naturligt i sitt sammanhang. Samtalet i 

undervisningen sker ibland vid planerade tillfällen, vilket Lärare 5 delger i följande citat. 

Vi börjar alltid lektionen på mattan […] och då har jag en bokstavsgenomgång. […] 

Då har jag min lilla påse och så lägger jag lite saker eller bilder i […] och när de 

plockar upp det här då så talar de om vilket ord det är […] och berättar om ljudet 

finns i början, mitten eller slutet. [...] Det blir väldigt mycket samtal […]. Samtal är 

ju jätteviktiga i svenskan, alltså att man pratar, berättar och leker med ord  

(Lärare 5). 

I citatet beskrivs samtalet som strukturerad aktivitet där innehållet synliggörs genom 

samtalet. Det är läraren som styr samtalet i början och tydliggör hur eleverna kan urskilja 

olika ljud i ord. Därefter är det elevernas tur att föra samtalet vidare genom att berätta och 

diskutera sakerna och vilka ljud som uppfattas. Här stöttar läraren muntligt genom att i 

samtalet uppmärksamma vad eleverna ska urskilja.  

Till skillnad mot samtalet som planerad aktivitet förekommer även samtal i naturliga 

sammanhang. Under högläsning, skapande av texter och i andra sammanhang uppstår 

spontana samtal i undervisningen, men trots att dialogen inte är planerad beskriver Lärare 7 

dessa samtal som givande.  

Det har också blivit ganska bra samtal just med avkodning för vissa kan ju då inte 

läsa så bra och då blir det ju ett naturligt tillfälle att prata om bokstäver och ord 

[…]. Det blir en diskussion om ord (Lärare 7). 

Lärare 7 upplever samtalet som ett medierande verktyg och det används för att urskilja ord 

och bokstäver. Samtalet beskrivs uppkomma ur tillfällen där förmågan att läsa övas på. 

Citatet synliggör att lärare behöver vara lyhörd och delaktig för att kunna fortsätta dialoger 

och samtal som uppkommer spontant i undervisningen. Naturliga tillfällen att prata och 

diskutera uppstår om läraren ger utrymme för dessa samtal, vilket gör att läraren behöver 

vara öppen och genuint lyssna på det eleverna säger och gör i undervisningen.  

5.1.3 Läraren som redskap  

Lärare är på olika sätt delaktiga i det som sker i undervisningen. Utifrån deras beskrivningar 

synliggörs hur de använder sig själva som ett verktyg för att utveckla elevers förmåga att 

avkoda ord. Det görs på flera sätt och med olika avsikter, både för att stötta, utmana, 

uppmuntra, skapa motivation och fungera som exempel. Nedan beskriver Lärare 7 sin 

uppfattning kring lärarens roll.  

Ja man är ju jätteviktig alltså. Det jag märker är att man är väldigt viktig för de 

barnen som inte har något stöd hemma […] sen är det klart att man har ett 

jättestort ansvar överlag, men just det där att se att alla inte har samma 

förutsättningar (Lärare 7). 

Lärare 7 ser sig själv som en viktig del i elevernas utveckling och känner ansvar för varje 

enskild elev. Att upptäcka behov och ge stöd uppfattas som en grundläggande del i 

undervisningen där läraren fungerar som komplement till det eleven saknar hemifrån. Lärare 
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använder sig själv för att stötta alla elever oavsett förutsättningar, vilket även kräver att lärare 

är medvetna om att alla har olika behov.  

I undervisningen använder även lärare sig själva som länk mellan det eleven kan och det den 

ska utvecklas mot. Till skillnad mot att fungera som komplement till sådant eleven saknar 

hemifrån, försöker läraren här anpassa undervisningen utifrån den enskilda eleven. Lärare 2 

beskriver sin roll som att: 

 […] leda de framåt, att se till att det sker en utveckling. Utmana och möta dem på 

den nivå där de är (Lärare 2).   

Citatet visar att Lärare 2 använder sig själv som verktyg för att leda elever framåt i 

utvecklingen genom att möta dem utifrån där de befinner sig i sin utveckling. Utmaningarna 

blir betydelsefulla för att föra eleven vidare i sin utveckling, där läraren skapar lämpliga 

utmaningar som är anpassade till den enskilda elevens behov. 

Lärare använder dessutom sig själva för att exemplifiera och tydliggöra innehållet i 

undervisningen för eleverna. Genomgångar kring bokstäver förekommer där läraren 

presenterar och visar upp konkreta föremål som kan kopplas till bokstaven. Genom dessa 

får eleven en introduktion och inblick i vad som ska bearbetas. Lärare beskrivs ha en 

betydande roll för att göra innehållet begripligt för eleverna genom att lyfta fram exempel 

samt själv agera och visa som vägledning. I undervisningen visar läraren hur vissa saker ska 

genomföras och sedan gör eleverna likadant efter lärarens demonstration, vilket Lärare 4 

beskriver i följande citat.  

Tydlig med lektionens mål, vad det förväntas av eleverna och vad vi kommer jobba 

med. Sedan är det väl en form av modellerande kring vad vi ska göra […] så att 

man liksom skriver och försöker […] och att de skriver av. (Lärare 4).  

Lärare 4 förstår sin egen roll som att fungera som förebild och visar med exempel hur vissa 

moment genomförs. När läraren själv visar synliggörs vad eleverna ska fokusera på och 

urskilja i undervisningen. Genom att själv visa och ge exempel blir läraren en förebild 

eftersom eleverna får inspiration att agera på ett specifikt sätt. Det skapas både en direkt 

förklaring till hur vissa saker genomförs samtidigt som det blir tydligt vad innehållet i 

undervisningen ska leda till. När läraren synliggör och agerar som förebild blir det konkreta 

exempelet någonting som elever kan använda för att förstå undervisningens innehåll och 

mål, vilket också skapar trygghet.  

Det framkommer att lärarna behöver ha kunskap om var elever befinner sig i sin 

läsutveckling för att kunna stötta, hjälpa, synliggöra och fungera som exempel, vilket innebär 

att de dessutom kontrollerar, dokumenterar och följer upp den enskilda eleven. Till skillnad 

mot att kontrollera för att bedöma elevens förmåga, använder läraren även kontroll till att 

avgöra hur undervisningen kan utvecklas och anpassas efter eleverna. Nedanför berättar 

Lärare 3. 

Efter varje lektion blir det ju någon slags formativ bedömning. Efter varje lektion 

tittar man och tänker att okej det där klarar de och det där klarar de inte […] Vad 

behöver jag göra för att de ska klara det här? (Lärare 3). 
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Lärare 3 upplever att formativ bedömning är ett sätt för läraren att reflektera över 

undervisningen. Genom att kontrollera vad eleverna uppfattar som svårt kan läraren ändra 

och anpassa undervisningen efter elevernas behov för att ge möjlighet att utvecklas. 

Formativ bedömning används på så sätt för läraren att reflektera över sin egen undervisning 

och elevernas behov av att förstå för att lära.  

Analysen visar dessutom att lärare använder sig själva för att skapa ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat för att underlätta elevernas läsutveckling. På olika sätt berättar, visar och 

diskuterar lärarna med eleverna hur de vill att miljön som undervisningen sker i ska vara 

trivsam för alla. Nedan beskriver Lärare 7 sin uppfattning kring klassrumsmiljön.  

Och det är ju det som är skönt också att man skapar en sådan atmosfär i klassen att 

det är okej att alla inte har samma bok […] det är ingen som kommenterar att har 

du bara så mycket eller har du en hel bok, utan de vet att alla får olika. Det är 

jätteskönt. Jag tror att om man inte gör det till en stor grej utan det bara är så. Vi är 

olika allihop. Det försöker jag prata om jättemycket, att man ska acceptera varandra 

både socialt och kunskapsmässigt. Alla är inte likadana (Lärare 7). 

Citat ovan synliggör lärarens roll i att skapa en tillåtande miljö där den enskilda 

eleven ska kunna känna trygghet under sin utveckling. Lärare 7 uppfattar det som sin 

uppgift att få alla elever att utveckla förståelse för att klassrummet består av olika 

individer med olika förutsättningar. En tillåtande miljö skapar en trygghet där alla får 

utvecklas i sin takt utan nedlåtande kommentarer från andra.  

5.1.4 Läromedel som redskap  

I analysen framkommer att lärare använder olika typer av läromedel för att utveckla 

elevernas förmåga att avkoda ord. I undervisningen används både arbetsböcker, arbetsblad 

och stenciler som eleverna ska jobba med, både enskilt och i par. De läromedel som nämns 

beskrivs som utformade just för att användas i samband med den tidiga läsutveckling när 

elever övar på förmågan att avkoda ord. I kommande citat förklarar Lärare 5.  

Sedan är de så att den här boken tar ju upp någonting nytt också varje kapitel. Här i 

arbetsboken är det att man skriver, ringar in bokstäverna och man jobbar lite med 

ljuden. […] Vi jobbar ju dels efter det här att man tar en bokstav i taget då så att 

säga […] vi har ju en bokstav i veckan (Lärare 5). 

Lärare 5 beskriver hur läromedlet har ett varierat innehåll kopplat till förmågan att avkoda 

ord. Läromedlet har tydlig arbetsgång där varje bokstav bearbetas för att eleven ska utveckla 

sin förståelse kring bokstävernas ljud och form. Det blir ett systematiskt tillvägagångssätt 

eftersom det följer en färdigutvecklad struktur där en bokstav bearbetas varje vecka. 

Läromedlet ger en struktur kring avkodningsarbete där eleverna vet vad som kommer att 

hända samtidigt som det innebär en bestämd ordning för läraren att undervisa kring.  

I undervisningen tillämpas även digitala läromedel i form av datorprogram, appar och 

interaktiva spel. Dessa digitala läromedel är framtagna utifrån de läroböcker som lärare 

använder i undervisningen. Lärare 7 berättar att: 
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Jag jobbar jättemycket med iPaden. Det finns ju mycket bokstavsprogram och 

appar där de ska hitta ord, hitta bokstäver och forma bokstäver. […] De hör ett ljud 

och då ska man hitta rätt bokstav. […] Det finns väldigt mycket man kan göra 

(Lärare 7). 

Lärare 7 upplever att det digitala läromedlet erbjuder en variation av uppgifter och har ett 

stort utbud av aktiviteter. Eleven får på olika sätt undersöka bokstäverna och dess ljud samt 

öva på förmågan att skriva och forma bokstäver. Variationen av uppgifter gör att alla elever 

kan jobba med lämpliga aktiviteter utifrån sitt behov. 

Dessutom används olika filmer som är specifikt framtagna för att stödja förmågan att 

avkoda ord och utgår från ljuden, bokstäverna och sambandet där emellan. Nedanför 

beskriver Lärare 5 sin uppfattning kring filmer.  

När man liksom får det som på film. Sedan är det så pedagogiskt för de sitter ju och 

liksom ljudar. Det är väldigt genomtänkt och på ett roligt sätt, de sitter ju här och 

hjälper till. […] Det blir ju både visuellt och auditivt (Lärare 5). 

Citatet visar hur filmer på ett tydligt och engagerat sätt låter eleverna möta sambandet mellan 

fonem och grafem.  Dessutom kan de själva aktivt prova under filmens gång utan att läraren 

riktar fokus mot eleven. Det innebär att eleven kan pröva och öva i sin egen takt utan att 

känna sig övervakad och bedömd. Lärare 5 upplever även att olika sinnen används samtidigt, 

eftersom eleven både får se och höra. Till skillnad mot arbetsböcker ger filmer ytterligare en 

dimension i lärandet eftersom eleven får höra olika ljud från andra istället för att endast se 

och säga själva. 

5.1.5 Aktiviteter för eleven  

I undervisningen används olika aktiviteter i samband med att elever ska utveckla förmågan 

att avkoda. Olika lekar, spel och pyssel används för att eleverna ska möta ljuden, 

bokstäverna och sambandet däremellan. Aktiviteterna syftar till att elever aktivt får öva, 

utforska, skapa samt pröva och på så sätt få möta bokstäver och ljud explicit. Lärare 3 

berättar hur eleverna får använda kroppen i undervisningen. 

Jag har också sandpappersbokstäver […] och då brukar jag göra så att de liksom får 

känna på sandpappersbokstaven och samtidigt säger vi bokstavens ljud. […] Sedan 

kanske man jämför två sandpappersbokstäver och upprepar de olika ljuden. […] det 

är ju också ett sätt att använda olika sinnen (Lärare 3). 

Lärare 3 upplever att när eleverna använder kroppen för att öva på bokstävernas form 

samtidigt som andra sinnen används ges förutsättningar till förståelse. Elevernas känsel 

används till att befästa kunskapen kring bokstäverna och dess ljud. I aktiviteten använder 

eleverna olika sinnen för att befästa kunskapen kring bokstavens form och ljud. Genom att 

eleven jämför olika bokstäver kan de urskilja vad som skiljer de olika bokstäverna åt, både 

genom formen och hur de låter olika.  

I undervisningen får eleverna även delta i utforskande aktiviteter där de själva aktivt ska 

laborera med konkret materialet. Till skillnad mot aktiviteter där eleven använder sin kropp 

som verktyg, används här konkret material som eleven istället utforskar på olika sätt. Lärare  
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7 beskriver hur en sådan aktivitet kan utformas. 

[…] dels brukar vi jobba väldigt mycket konkret […] vi har mycket sådana här 

laminerade bokstäver som man får koppla ihop […] vilka bokstäver kan vi och vad 

kan jag skapa (Lärare 7).  

Citatet visar att laminerade bokstäver synliggör hur eleven kan bilda ord. Aktiviteten låter 

eleverna laborera och utforska den enskilda bokstaven och hur bokstäverna tillsammans 

skapar olika ord. Lärare 7 upplever att aktiviteten kan utgå från elevens förkunskaper av 

bokstäver, vilket gör att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar.  

Förutom att eleverna använder kroppen eller konkret material i aktiviteterna, förekommer 

dessutom aktiviteter där bilder utgör utgångspunkten. Olika slags bilder utgör grunden där 

eleven ska med stöd av bilden laborera med ord, ljud och bokstäver. Nedan beskriver Lärare 

6 hur undervisningen innefattar bilder. 

Det är de ordbilderna där på väggen som jag har förstorat […] och de ska känna 

igen ordbilderna. Mamma, pappa och katt, de här mer vanliga orden och då gäller 

det att liksom kunna para ihop bild och ordbild så att säga. Hitta samma ord. Så det 

har vi också övat på och nu har de lärt sig ljuda […] eller automatiserat nu när de 

känner igen orden (Lärare 6).  

Lärare 6 upplever aktiviteten med ordbilderna som ett sätt för eleverna att lära sig avkoda ett 

helt ord. Med stöd av bilder samt ordbilden kan eleven dels utveckla förståelse för ordets 

innebörd samtidigt som eleven övar på att avkoda ordet genom att ljuda. Att öva på 

ordbilder låter eleverna möta vanliga ord ofta och på så sätt kan de öva på att automatisera 

sin avkodning. 

5.2 Lärares utgångspunkter vid val av verktyg 

Ur analysen framkom olika utgångspunkter som ligger till grund för val av verktyg som 

används i avkodningsundervisningen och dessa utgångspunkter har synliggjorts i följande 

kapitel. Elevernas individuella behov som utgångspunkt beskrivs i kapitel 5.2.1. I kapitel 

5.2.2 beskrivs hur forskning kring läsutvecklingen samt hur lärarens beprövade erfarenhet 

ligger till grund för det val som görs och i kapitel 5.2.3 redogörs för olika ramar lärare måste 

förhålla sig till. 

5.2.1 Elevernas individuella behov 

Det framkommer att lärares val görs med utgångspunkt i elevernas individuella behov och 

verktygen anpassas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Verktygen väljs också 

för att skapa motivation och lust till att lära genom en varierad undervisning. Lärare 1 

beskriver nedanför hur elevernas olika behov ligger till grund för val av verktyg. 

Vi tog vingböckerna, det är ju stegvis och det börjar på steg ett och så finns det 

kanske 6-7 böcker på varje steg. Sedan går de upp till steg två och så vidare. Då kan 

man anpassa det väldigt bra efter vart de ligger (Lärare 1). 
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Det verktyg som Lärare 1 beskriver kan individualiseras eftersom böckerna finns i olika steg. 

På så sätt kan varje elev använda en bok med lämplig text som utmanar efter elevens 

utvecklingsnivå. Eftersom det är eleven som ska utvecklas väljs anpassade verktyg för att 

kunna möta olika sorters behov. 

Förutom att använda verktyg som innehåller olika steg förekommer också en variation av 

flera verktyg med avsikten att möta elevernas olika behov, men även för att verktygen ska 

kunna anpassas efter elevens intressen. Nedan förklarar Lärare 6 att: 

 Jag försöker anpassa så att de sitter och jobbar med olika saker. […] Det finns så 

himla mycket nu som har kommit och det är som jag sa innan, återigen det här med 

variation. Att man ska kunna hitta, fånga och väcka deras intresse. […] För jag tror 

inte att det bara finns ett sätt eller så, utan det finns olika sätt. Barn lär på olika sätt 

som sagt och att min undervisning är bred […] för att tillgodose många olika behov 

[…] att det finns någonting för alla (Lärare 6).  

Lärare 6 upplever att en variation av verktyg ger förutsättningar att utforma undervisningen 

efter många olika behov eftersom alla elever då kan tillämpa något verktyg. På så sätt 

individanpassas undervisningen genom att läraren använder olika verktyg till elevers olika 

behov och intresse. Vissa verktyg, så som böcker, program och aktiviteter, är även 

utformade för att möta och tillgodose flera behov och därmed bli en motiverande faktor för 

eleverna att lära sig läsa. Genom att använda verktyg som eleverna tycker är roliga, 

spännande och intressanta ökar motivationen för att själv vilja lära och utforska nya saker. 

Återigen är det den enskilda eleven som står i centrum för val av verktyg eftersom verktyget 

ska bidra till att utveckla motivation hos alla.  

Ytterligare ett sätt att skapa motivation är att undervisningen utgår från ett sammanhang, 

vilket Lärare 4 beskriver.   

[…] men också det att de förstår att det är en helhet, att det är någon slags röd tråd 

kring det här. […] vi vet ju att nu håller vi på med bondgårdsdjur i ämnet NO […] 

då kan jag liksom lägga ner lite tid kring det också […] så att de förstår att det är en 

helhet (Lärare 4).  

Lärare 4 upplever att ett övergripande tema och en röd tråd mellan de olika ämnena 

utvecklar elevernas motivation till att utvecklas. Sammanhanget gör att eleverna förstår 

uppgiften och fungerar då som motivation för att lära sig läsa. Att väva in de förmågor som 

behövs utvecklas i ett större sammanhang skapar en helhetssyn där allting hör ihop och där 

eleven kan koppla både uppgiften och förmågan till någonting meningsfullt.  

5.2.2 Forskning och beprövad erfarenhet som utgångspunkt 

Forskning av olika slag samt litteratur kring avkodning och läsutveckling är en grund som 

lärare baserar sin val av verktyg på. Nedan beskriver Lärare 1 hur forskningen används som 

utgångspunkt.  

[…] det är ju ny forskning som man läser. Ja men det här med att skriva sig till 

läsning, det är ju en norsk forskare som har kommit fram till […] ja forskning som 

man har läst pekar ju på att det är ett bra stöd. […] Många av killarna känner vi väl 
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att det hjälper mest, som har lite svårt med motoriken och så. De har man ju fått 

med sig att verkligen börja skriva direkt (Lärare 1).  

Genom att läsa och ta del av forskningsresultat använder Lärare 1 forskningen som ett stöd i 

utformandet av undervisningen. När läraren prövar och använder verktyget själv bekräftas 

forskningens resultat, vilket ytterligare stärker verktygets plats i undervisningen. Verktyget 

väljs på grund av forskningen, men lärarens egna uppfattningar förstärker också. 

Förutom forskning framkommer även att lärares beprövade erfarenhet ligger till grund vid 

val av olika verktyg. Lärare 4 beskriver den beprövade erfarenheten som att: 

[…] man måste ju tro på det själv någonstans, tro på att elever lär sig. Det är väl det 

som jag känner att jag vill använda mig av. […] men som jag sa tidigare, jag känner 

att nu har man ändå jobbat över 20 år, så att man har ju provat på lite olika. Man 

har plockat russinen ur kakan på nått sätt och man känner att det här tror jag på, 

det här är rätt. För jag tror det är väldigt svårt att förmedla någonting som man själv 

inte riktigt tror på (Lärare 4).  

När läraren har jobbat länge uppfattar Lärare 4 att betydelsefull erfarenhet byggs upp. 

Läraren tar beslut med utgångspunkt från en mängd verktyg och tillvägagångssätt som gett 

eleverna möjlighet att utvecklas samt som visat sig ge goda resultat. Läraren har behov av att 

uppleva trygghet i att använda verktygen, vilket i sin tur påverkar vilka verktyg som eleverna 

får ta del av för att utveckla förmågan att avkoda ord. Om inte läraren känner sig trygg i 

situationen innebär det svårigheter för läraren att stödja eleven. 

Som beskrivits ovan framkommer att verktygen antingen väljs utifrån forskningsresultat och 

litteratur eller med utgångspunkt från lärares beprövade erfarenhet. Dock framkom det att 

lärare dessutom skapar egna utgångspunkter vid sina val utifrån båda forskningen och 

beprövad erfarenhet. Nedanför beskriver Lärare 2 vad undervisningen baseras på.  

Dels är det ju att man har läst mycket, att man har vad forskningen säger och att det 

visar på att alla har olika behov och att kunna möta det då. Herrlin och Lundberg 

som har skrivit god läsutveckling skriver ju mycket om detta […] på något sätt får 

man luta sig tillbaka på vad de har kommit fram till. […] Sedan känner jag nu att 

man har jobbat i så många år, man har ju ändrat arbetssätt flera gånger […] och 

man gillrar en medelväg där man ser att det ger resultat (Lärare 2).  

Lärare 2 tar del av forskning kring ämnet för att få en grund som undervisningen kan utgå 

ifrån. Forskningen förändras och förnyas, vilket även leder till att läraren anpassar 

undervisningen efter dessa förändringar genom att pröva nya verktyg och tillvägagångssätt. 

Utifrån detta utvecklas en egen uppfattning av verktygen som sedan anses vara en pålitlig 

källa till insikt. Den insikten fungerar också som en trygghet i val av verktyg där läraren 

utifrån den egna beprövade erfarenheten gör sina val, där forskning och litteratur även finns 

med som grund. Hur mycket läraren väljer att ta del av forskningen samt hur stor del av 

undervisningen som bygger på forskningsresultat styr hur undervisningens utformas och 

vilka val av verktyg som görs. 
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5.2.3 Ramar läraren förhåller sig till 

Analysen visar att förutsättningarna att utforma undervisningen i avkodning skiljer sig åt 

mellan lärare. Beroende på vilken skola och i vilken kommun lärare arbetar finns det olika 

ramar att förhålla sig till. Lärare 4 beskriver nedan hur lärare har en relation till sina kollegor 

på flera sätt.  

Vi har ett kollegialt lärande […] där vi också har pratat mycket kring det här med 

avkodning. […] Jag tar inspiration ifrån mina kollegor (Lärare 4).  

Citat synliggör att Lärare 4 har ett nära samarbete med sina kollegor och att de tillsammans 

diskuterar innehåll kring förmågan att avkoda. Det visar att tillsammans med andra kan 

lärare utveckla ett lärande. Kollegorna på skolan inspirerar varandra och utifrån det utformas 

undervisningen. Lärare förhåller sig på ett eller annat sätt till sina kollegor och den 

lärarkompetens som finns på skolan är därmed betydande för vilka verktyg som väljs. 

Även vilken slags utbildning som ligger till grund samt vilka möjligheter till fortbildning som 

finns för den enskilda läraren påverkar val av verktyg. Utan fortbildning finns inte 

förutsättningarna att utvecklas som lärare. Lärare 3 beskriver att: 

Jag har ju min grund i utbildningen. Nu är det inte jättemånga år sedan jag gick min 

utbildning så jag har ju väldigt mycket med mig i bagaget som jag använder mig av 

och som jag testar. Man har liksom sparat godbitarna, den litteratur man tyckte om 

(Lärare 3). 

Lärare 3 upplever att utbildningen har gett en god grund att utvecklas ifrån. 

Lärarutbildningen förändras och har sett olika ut beroende på när man läste och var man 

utbildade sig. Det varierar också vad i utbildningen läraren själv anser är intressant eller 

viktigt, vilket i sin tur påverkar vad varje lärare tar med sig och därmed blir det en betydande 

faktor vid val av verktyg.  

Målet med att utveckla förmågan att avkoda utgör också en utgångspunkt vid val av verktyg, 

där elevens utveckling och kunskap ständigt kopplas till vad de förväntas kunna. Nedan 

beskriver Lärare 5 hur undervisningen anpassa till kunskapskraven. 

Sedan vet ju jag precis var de ska och hur långt de ska ha hunnit när året är slut. Det 

har jag ju också att förhålla mig till (Lärare 5). 

Lärare 5 belyser att undervisningen utformas utifrån det eleven ska ha utvecklat vid årets 

slut. Indirekt beskrivs att målet med undervisningen är att eleverna ska utveckla förmågan att 

avkoda för att sedan lära sig läsa, vilket är det kunskapskrav eleven är på väg mot. På så sätt 

fungerar läroplanen och det centrala innehållet som utgångspunkt för lärarens val. Det är 

inte läraren som beslutar vart eleven ska, utan kunskapskraven i läroplanen avgör vad som 

ska uppnås och vad undervisningen ska bearbeta för att utveckla dess förmågor. 

Det är inte heller alltid det finns möjlighet att själv välja vilka verktyg som ska tillämpas i 

undervisningen. Olika faktorer som läraren inte direkt kan påverka har också en avgörande 

roll i de val som görs, vilket Lärare 3 beskriver nedan. 
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Sedan är det ju såhär att om en skola väljer att byta läsebok så är det en ganska stor 

kostnad för en skola att byta ut och köpa in nya läseböcker till alla barnen. Skolan 

är ju väldigt begränsad i sina ekonomiska resurser […] så av rent praktiska skäl är 

man nästan, ja jag ska inte säga tvungen. Men nästan lite grann […] vi hade väl inte 

så jättestort val. Det handlar om vad vi har för material på skolan, vad det finns för 

någonting.[…] Hur många vi är i gruppen, är vi fyra barn eller är vi tjugo barn gör 

ju också att mitt val påverkas (Lärare 3). 

Citatet ovanför synliggör att lärare får anpassa sig efter de rådande förutsättningarna som 

finns i klassrummet och på skolan, även om det inte alltid är det som vore bäst för eleven. 

Antingen är valet redan gjort sedan tidigare, vilket innebär att läraren anpassar sig efter det, 

eller så påverkar andra omständigheter som måste tas hänsyn till vid val av verktyg, så som 

klass och befintligt material på skolan. Även skolans ekonomi styr vilka verktyg läraren har 

möjlighet att använda. Det innebär att läraren inte kan välja eller påverka vissa saker, men 

som ändå har en betydelse för hur undervisningen genomförs och utformas. På grund av det 

blir de givna omständigheterna kring undervisningen en ofrånkomlig utgångspunkt för val av 

verktyg. 
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6 Diskussion 

I följande kapitel förs resonemang kring det som framställts i resultatet. I kapitel 6.1 

diskuteras möjligheter och begränsningar vald metod inneburit samt vilken inverkan det kan 

ha fått på studiens resultat. Därefter redogörs för mina tolkningar kring resultatet och vilka 

slutsatser som kan dras i kapitel 6.2.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur sju lärare i årskurs 1 beskriver att de utformar 

undervisningen i avkodning för att skapa förutsättningar för att eleverna ska utveckla 

färdigheten att avkoda ord. Utifrån det valde jag att använda intervjuer som metod. 

Semistrukturerade intervjuer med intervjuguide bidrog till öppna samtal där relevant och 

empiriskt material kunde framkomma, vilket gav förutsättningar att besvara syftet och 

frågeställningarna.  

Trots min begäran om avskilt rum genomfördes fem av sju intervjuer i lärarnas egna 

klassrum, vilket ledde till att vi blev störda under två intervjuer då personer gick in eller 

knackade på dörren. Min uppfattning är att avbrotten inte påverkade intervjuerna som 

helhet, men blev ett onödigt störningsmoment. Trots detta kan det ses som fördel att 

intervjun utfördes i klassrummet eftersom intervjun skedde i den kontext som lärarna skulle 

beskriva. Jämfört med de två intervjuer där intervjun genomfördes i avskilda rum blev dessa 

intervjuer mer levande då lärarna använde och visade material samt hade stöd av 

klassrummet i sin beskrivning, vilket i viss mån gav ett djupare, mer varierat och tydligare 

bild av hur undervisningen utformades. Kontexten ges även stor betydelse inom det 

sociokulturella perspektivet eftersom sammanhanget påverkar en individs handlingar (Säljö, 

2014; Wenger, 1998).   

För varje intervju kände jag mig som intervjuare säkrare och tryggare desto fler intervjuer 

som genomfördes. Detta upptäcktes även under transkriberingen och analysen då 

följdfrågorna visades sig flyta på bättre och ställdes oftare utifrån det lärarna beskrev. Som 

intervjuare vill man skapa ett nära band med deltagaren och jag upplevde det som en 

svårighet att fortfarande hålla en lagom distans. Nu i efterhand inser jag att det var svårt att 

inte värdera och ibland användes personliga åsikter och kommentarer för att bekräfta det 

deltagaren beskrev. Transkriberingen visar även att det ibland förekom ledande frågor under 

intervjuerna då jag som intervjuare ville komma åt specifika delar av undervisningen. Det är 

svårt att avgöra om det har påverkat resultatet i någon riktning eftersom utgångspunkten 

under analysen alltid har varit utifrån det lärarna har beskrivit och inte utifrån mina frågor. 

Ledande frågor kan i vissa fall även vara nödvändiga om intervjuaren är medveten om 

avsikten med dessa frågor (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket i detta fall var för att 

synliggöra vilka områden intervjupersonen skulle fokusera på. På grund av det anser jag att 

studiens validitet och trovärdighet har i så stor utsträckning som möjligt följts enligt Kvale 

(1989) samt Bryman (2011), även om vissa frågor till viss del var ledande. 

I slutet av varje intervju valde jag att ställa en fråga där varje intervjuperson hade möjlighet 

att berätta vad de anser störst fokus bör riktas i utformningen av undervisningen (se bilaga 
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4). Detta gjordes med avsikten att ge mig förutsättningar att veta vad lärarna anser är av 

störst vikt vid avkodningsundervisningen samtidigt som lärarna fick avsluta intervjun. I 

efterhand synliggjordes även att frågan utgjorde en slags sammanfattning av de delar lärarna 

tidigare återgett i intervjun. På så sätt bekräftade lärarna det de själva tidigare beskrivit, vilket 

ökar lärarnas trovärdighet samt gör studien tillförlitlig. Under intervjuerna framkom att 

lärarna ibland hade svårt att sätta ord och beskriva all kunskap de hade. Jag tolkar det som 

att inom lärarprofessionen finns en del tyst kunskap som är svår att förklara. Det är också 

svårt att få all information under en intervju, lärarna kommer inte ihåg allting de gör och 

Patton (2015) påpekar att val av frågor påverkar i vilken utsträckning detaljer beskrivs. För 

att verkligen komma åt alla detaljer kring hur lärarna utformar och genomför undervisningen 

hade andra metoder som exempelvis observationer kunnat komplettera intervjuerna. Semi-

strukturerade intervjuer gav tillräckligt med relevant information för att synliggöra likheter 

och skillnader samt för att besvara studiens syfte, men observationer hade gett möjlighet att 

synliggöra ytterligare verktyg, arbetssätt och tillvägagångssätt som kanske utelämnades under 

intervjuerna. 

För att komma ihåg viktiga delar som deltagarna beskrev valde jag att utöver inspelningen 

skriva korta anteckningar under den pågående intervjun. Detta kan dock vara distraherande 

både för mig som intervjuare och för den deltagande då det kan bli ett störande moment i 

samtalet. Min upplevelse är dock att de korta anteckningarna inte störde utan istället bidrog 

till att kunna följa upp väsentliga delar deltagarna delgav väldigt kortfattat och flyktigt, vilket 

kunde fördjupa min förståelse kring vissa områden. Däremot var det en deltagare som blev 

märkbart stressad av mina anteckningar och på grund av det valde jag att endast lyssna och 

ställa frågor under den intervjun. Det kan ha påverkat intervjuns innehåll eftersom det 

upplevdes som svårare att följa upp informationen, men enligt min bedömning framkom 

tillräckligt väsentlig information för att intervjun skulle bidra till att besvara studiens syfte. I 

analysen av materialet synliggörs att i vissa intervjuer framkom verktyg vara någonting som 

fick större utrymme, medan under andra intervjuer var det grunden till de val som görs som 

beskrevs mer. Detta påverkar även resultatet där vissa lärare förekommer oftare under den 

ena eller andra rubriken.  

Eftersom studien utgår från en kvalitativ forskningsansats är urvalet begränsat för att fånga 

ett djup i det lärarna beskriver (Patton, 2015). Resultatet grundar sig i människors 

beskrivningar och min egen tolkning, vilket innebär att en mängd olika saker påverkar 

resultatet som växer fram. Hur och i vilken ordning frågorna ställs, kroppsspråk, hur 

intervjuaren och deltagaren fungerar ihop samt kontexten är endast en liten del av allt som 

påverkar intervjun och därmed analysens riktning (Patton, 2015). Att använda ett 

slumpmässigt urval påverkar också studiens resultat och på grund av det är det omöjligt för 

någon utomstående att genomföra studien på precis samma sätt med exakt samma resultat.  

6.2  Resultatdiskussion 

Olika medierande redskap visar sig användas i undervisningen genom att eleverna både får 

möjlighet att tillämpa redskapen, samtidigt som redskapen i sig bidrar till att utveckla 

elevernas förmåga att avkoda ord. Inom det sociokulturella perspektivet anses medierande 

redskap ha utvecklats i samhället som ett stöd för att förstå omvärlden samt för att kunna 
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utföra saker som annars inte hade varit genomförbara (Jakobsson, 2012; Säljö, 2014). 

Digitala redskap och läromedel har bland annat utvecklats för att kunna skapa samt mediera 

texter av olika slag. Därmed anser jag att det är naturligt att dessa även förekommer i 

undervisningen för att utveckla förmågorna att avkoda, läsa och skriva. Det som däremot är 

intressant är hur dessa medierande redskap kan tillämpas på bästa sätt för att i så stor 

utsträckning som möjligt få betydelse för undervisningen och elevernas utveckling i 

avkodning.  

Digitala redskap blir allt vanligare i läsundervisningen, vilket även reflekteras i resultatet. 

Cheung och Slavin (2012) menar att den bästa förutsättningen för utveckling är när det 

digitala stödet används tillsammans med lärarens kunskaper, men i denna studies resultat 

synliggörs att de digitala redskapen inte används på det sättet i undervisningen. Det framgår 

att lärarna har förtroende till de program och appar som eleverna får ta del av genom 

datorerna och lärplattorna. Det innebär att eleverna själva använder de digitala redskap 

medan läraren ägnar sig åt andra arbetsuppgifter eller fokuserar mer på elever utan digitalt 

redskap. Det krävs ytterligare forskning kring just digitalt stöd (Cheung & Slavin, 2012; 

Larabee et al., 2014), trots detta visar studiens resultat att lärare har stor tillit till dessa 

verktyg i undervisningen för att utveckla förmågan att avkoda. Vilka implikationer detta får 

för elevernas färdighet att avkoda ord kan inte denna studie svara på, men är någonting som 

utifrån resultatet behöver uppmärksammas av lärare. Jag menar att de digitala redskapen har 

fått en given plats i läsundervisningen, utan att reflektion till de digitala redskapens funktion i 

undervisningen har ägt rum. I läroplanen (Skolverket, 2011b) poängteras att eleverna ska få 

använda modern teknik i undervisningen, men inte hur tekniken ska användas och i vilka 

sammanhang. Eftersom det inte tydligt framkommer hur digitala redskap ska användas tror 

jag att det kan vara en bidragande orsak till att lärare använder digitala redskap utan att 

djupare reflektera kring hur det ska användas. 

Däremot används interaktiva whiteboards i likhet med vad Cheung och Slavin (2012) 

framhäver i sin studie. Interaktiva whiteboards skapar möjligheter att tillsammans upptäcka 

och ta del av texter, vilket även visar sig är fallet i praktiken. Lärare och elever tar 

tillsammans del av samma text, vilket leder till ett socialt samspel och ger enligt Cheung och 

Slavin (2012) förutsättningar till utveckling och lärande. Även konkret bokstavsmaterial 

förekommer i undervisningen, vilket stöds av Pullen och Lane (2014) som i sin studie har 

sett positiva effekter av att använda konkret material för förmågan att avkoda ord. I denna 

studie visar resultatet att lärare låter eleverna laborera med konkret material samt använda 

sin egen kropp för att befästa kunskapen. Om det gynnar elevens förmåga att avkoda ord 

genom att använda kroppen, känseln eller olika sinnen finns det däremot ingen forskning 

kring, i alla fall inte som jag har tagit del av. Att olika elever lär på olika sätt är däremot 

ingenting nytt och det framkommer att variation i undervisningen är en bidragande 

framgångsfaktor (Tjernberg, 2013). Även i läroplanen (Skolverket, 2011b) tydliggörs att 

elever ska få möta en variation av arbetssätt, vilket stärker att dessa olika aktiviteter 

förekommer i undervisningen.  

Resultatet visar att samtal och interaktion mellan både eleverna samt lärare och elev ges stort 

utrymme i den tidiga läsundervisningen. Detta skapar förutsättningar till att lära av varandra 

genom att kommunicera och förstå saker ur olika perspektiv (Säljö, 2015). Ur ett 
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sociokulturellt perspektiv är samtalet och sociala gemenskaper en förutsättning för att 

lärande ska ske (Säljö, 2014; Vygotskij, 1999), där en stimulerande undervisning genomsyras 

av kommunikation samt uppmuntran till samspel och samarbete mellan elever (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998). Med det som bakgrund skapar de deltagande lärarna i denna studie 

både möjligheter och förutsättningar till lärande och utveckling. I resultatet framkommer det 

att undervisningen innehåller olika aktiviteter där eleverna tillsammans får utforska, 

undersöka och öva, vilket leder till sociala samspel och appropriering. I denna undersökning 

visar det sig genom att läraren finns närvarande och använder sig själv som verktyg för att 

kunna stötta och utmana den enskilda individen. Med läraren som medierande artefakter 

anpassas uppgifterna till elevens närmaste utvecklingszon, vilket är en betydelsefull del för 

lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 1999). Att läraren 

anpassar undervisningen efter elevens utvecklingsnivå är dessutom enligt Tjernberg (2013) 

en framgångsfaktor för läsutvecklingen samt någonting läraren ska göra (Skolverket, 2011b). 

Både i tidigare forskning (Ehri, 2004; Hattie, 2009; Pressley et al., 2001; Tjernberg, 2013) 

samt i studiens resultat framhävs lärare som ett viktigt redskap, där lärare ska stötta, utmana, 

anpassa och leda framåt. För att kunna åstadkomma detta framhäver Ehri (2004) och 

Pressley et al. (2001) att lärare är i behov av en professionell kompetens, vilket synliggörs i 

resultatet att de deltagande lärarna i studien har utvecklat. Dessutom synliggörs i studiens 

resultat att lärarna arbetar för att skapa ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där alla 

elever ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och i sin takt. Det visar att det sociala 

samspel får en väsentlig funktion för lärandet i undervisningen och där klassrumsmiljön kan 

bidra till elevens utveckling, men även begränsa elevens lärande. Lärandemiljön ska vara 

trygg (Skolverket, 2011b) och i klassrum där varje elev vågar pröva och utmana sig själv 

utifrån sin proximala utvecklingszon sker ett tryggt lärande i en social gemenskap (Pressley et 

al., 2001; Säljö, 2014; Wenger, 1998). Pressley et al. (2001) poängterar att lärare som har 

förmågan att skapa en trygg lärandemiljö har visat sig påverka eleverna positivt. På så sätt får 

det kontextuella sammanhanget, i detta fall klassrummet, en avgörande roll och blir ett 

betydelsefullt verktyg i undervisningen. 

Resultatet indikerar att lärare lutar sig mot tidigare forskning och litteratur kring den tidiga 

läsutveckling i olika stor utsträckning, vilket kan bidra till att val av verktyg i klassrummet 

kan skilja sig åt. Det redogörs uttryckligen i skollagens text (1 kap. 5 § i SFS, 2010:800) att 

undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Trots detta finns inga riktlinjer för vilken 

slags forskning som ska ligga till grund för undervisningen, vilket även i viss mån avspeglar 

sig i resultatet. Om det nu skulle betyda att lärare lägger olika stor vikt vid forskningens 

resultat, kan det indirekt skapa olika förutsättningar för eleverna eftersom forskningen till 

viss del verkar påverka de val av verktyg som förekommer i undervisningen.  

Tidigare forskning (Christensen & Bowey, 2005; de Graaff et al., 2009; Ehri, 2004; Kjeldsen 

et al., 2003; Lundberg et al. 1988; Ryder et al., 2008) framhäver att explicit och systematisk 

undervisning krävs för att elever ska få möjlighet att utveckla förmågan att avkoda ord. 

Resultatet i studien visar på liknande sätt att detta förekommer genom lärarens samtal och 

exemplifieringar, men även genom läromedel, appar och datorprogram som används i 

undervisningen. Filmer, program, appar och läromedel är tydliga och explicita verktyg där en 

bokstav systematisk bearbetas och förmågor övas för att urskilja bokstävernas form, ljud och 
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sambandet där emellan. Genom dessa verktyg får eleverna möta sambandet mellan grafem 

och fonem på ett tydligt och strukturerat sätt, vilket enligt tidigare forskning (Christensen & 

Bowey, 2005; de Graaff et al., 2009; Ehri, 2004; Kjeldsen et al., 2003; Lundberg et al. 1988; 

Ryder et al., 2008) skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sin förmåga att avkoda. 

Verktygen är ett färdigt konstruerat hjälpmedel för läraren att använda direkt i 

undervisningen, vilket underlättar eftersom lärare då inte behöver utforma alla aktiviteter 

från grunden själv. Läromedel, digitala program, appar och filmer blir på så sätt ett färdigt 

verktyg där eleverna tydligt får öva på de förmågorna som krävs för att avkoda ord. Trots att 

lärare ger utryck för att läromedel, appar och program är både explicita och systematiska, 

visar resultatet att lärare dessutom behöver exemplifiera och tydliggöra detta för eleverna. På 

så sätt indikerar det att läromedel i sig inte är tillräckligt för att eleverna ska utveckla 

förmågan att avkoda, utan det verkar krävas ytterligare stöd från läraren för att elever ska 

förstå vad som ska urskiljas ur innehållet. Därmed antyder resultatet att läromedlet blir både 

explicit och systematiskt när de används tillsammans med lärares kompetens. Detta 

återspeglas i de Graaff et al. (2007) undersökning, där framhävs vikten av att lärare inte 

endast kan ge eleverna ett material och i och med det tro att det utvecklar deras förmåga att 

avkoda. Även Ehri (2004) förtydligar att lärare behöver bearbeta och aktivera eleverna kring 

materialet som används i undervisningen för att eleven ska få möjlighet att utveckla egen 

förståelse. 

I läroplanen (Skolverket, 2011b) framgår att lärare ska utforma undervisningen efter 

elevernas behov. Det uppstår då en konflikt när lärare uppger att de även utgår från sina 

egna känslor och sitt eget behov av trygghet. Möjligheten med att lärare utgår från sin egen 

uppfattning är att eleverna kan få stöd i det verktyg som används, begränsningen är däremot 

att vissa verktyg utesluts som skulle kunna bidra och vara avgörande i någon elevs 

utveckling. Lärare ska på olika sätt ge anpassad stöttning till eleven (Ehri, 2004;  Hattie, 

2009; Säljö, 2014, 2015), vilket inte är möjligt att genomföra om inte läraren känner sig trygg 

i situationen och med verktyget. Det uppstår följaktligen ett dilemma kring om läraren ska ta 

hänsyn till eleverna i alla situationer och vilka konsekvenser detta i sådana fall kan få för 

lärarens möjligheter att stödja elevens utveckling. Frågan som jag ställer mig är till vilket pris 

den enskilda elevens behov ska komma först. Tidigare forskning (Ehri, 2004; Pressley et al., 

1998; Pressley et al., 2001; Tjernberg, 2013) är överens om att läraren är betydande för alla 

elevers utveckling, vilket bidrar till antagandet om att det inte är möjligt för läraren att alltid 

se till den enskilda elevens i val av verktyg när läraren samtidigt har som uppdrag att stötta 

gruppen som helhet. Till följd av detta består problematiken därmed av att lärare måste 

skapa en balans mellan sin egen trygghet, den enskilda eleven och gruppen som helhet. Om 

balans inte lyckas skapas kan det leda till att vissa elever inte får tillräckligt stöd för att 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, vilket alla elever ska få utifrån 

läroplanen (Skolverket, 2011b) samt skollagen (1 kap. 4 § i SFS, 2010:800).  

I resultatet synliggörs att kunskapskraven ligger till grund för undervisningen i avkodning 

och vid val av verktyg, vilket innebär att läroplanen (Skolverket, 2011b) ingår i de ramar 

läraren måste förhålla sig till. Samtidigt som samma kunskapskrav ligger som utgångspunkt 

för undervisningen, framkommer att undervisningen utgår från den enskilda eleven. Olika 

medierande redskap, läromedel och aktiviteter anpassas efter individen där lärare framhåller 
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vikten av att elevens individuella behov och förutsättningar ska ligga till grund för 

avkodningsundervisningen. Svårigheten och motsättningen som uppstår innebär att 

undervisningen anpassas, samtidigt som alla elever ska uppnå samma kunskapskrav under 

samma tidsperiod (Skolverket, 2011b). Det försvårar arbetet med att låta eleverna arbeta i sin 

egen takt, eftersom kunskapskraven inte tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar för att 

utvecklas. Utifrån resultatet anser jag att det framgår att lärare har som avsikt att kompensera 

för elevernas olika bakgrund och förutsättningar, vilket även tydliggörs som en av lärarens 

uppgifter utifrån skollagen (1 kap. 4 § i SFS, 2010:800). Frågan är om skolan gör tillräckligt 

för att väga upp det vissa elever saknar och behöver kompensation för samt vad som krävs 

av lärare för att kunna genomföra sådan undervisning?  

Som Ehri (2004) framhäver har det förekommit en debatt kring hur läsundervisningen ska 

utformas. I resultatet visas att lärare både använder phonics och whole-language i sin 

undervisning där både det explicita och sammanhanget får utrymme, vilket forskningen 

(Adams, 1990; Pressley et al., 1998; Rayner et al., 2002) påvisar som betydelsefullt för den 

tidiga läsutvecklingen. Däremot visar resultatet att undervisningen utgår från antingen den 

ena eller det andra, vilket gör det svårt att skapa en balans mellan dessa undervisningsteorier. 

Vissa lärare uttrycker indirekt att de oftare utgår ifrån sammanhanget och helheten, vilket 

visar sig genom att skapandet av gemensamma texter får mycket utrymme. I dessa klassrum 

beskriver lärare att eleverna återkommande får möta ordbilder för att se sammanhang och 

förstå helheten i texter. Andra lärare ger utryck för att mer fokus läggs på delarna, det vill 

säga bokstävernas ljud och form. Det yttrar sig genom att eleverna i dessa klassrum oftare 

verkar möta läromedel som fokuserar på sambandet mellan fonem och grafem på ett tydligt 

och systematiskt sätt. Vad som är det mest framgångsrika tillvägagångssättet är omöjligt att 

svara på i denna studie och kräver vidare forskning där fler faktorer tas hänsyn till, så som 

elevernas upplevelser, utveckling samt förmåga att avkoda ord. Däremot är det ur ett 

sociokulturellt perspektiv avgörande att kunskapen förmedlas i sitt sammanhang (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998), vilket tydliggör vikten av att helheten måste genomsyra 

undervisningen för att ett meningsfullt lärande ska skapas (Rayner et al., 2002).  

I studien framgår att phonics och whole-language är två skilda tillvägagångssätt där resultatet 

visar en viss indikation på att val av arbetssätt verkar höra ihop med elevernas varierade 

bakgrunder och förutsättningar. Om dessa antaganden ska kunna klargöras krävs ytterligare 

forskning kring detta, eftersom denna iakttagelse inte ryms inom studiens syfte. Detta kräver 

ytterligare undersökning för att utreda om så är fallet, men min tolkning av resultatet är 

intressant att lyfta. Resultatet ger en antydan om att i de klasser där flertalet elever har 

svenska som andraspråk verkar det vanligare att phonics utgör grunden för undervisningen, 

medan klasser där flertalet elever har svenska som modersmål ger undervisningen intrycket 

av att utgå från whole-language. Jag anser att en sådan undersökning både vore spännande 

och intressant, men samtidigt nödvändigt för att bättre möta varje individs behov på bästa 

sätt, oavsett bakgrund och förutsättningar. Framtida forskning kan innebära att undersöka 

om dessa indikationer stämmer, vad det i sådana fall kan bero på samt vad det har för 

implikationer för elevers tidiga läsutveckling.  

Genom denna studie har jag fått en inblick i hur sju lärare utformar sin undervisning i 

avkodning, vilka verktyg de väljer samt vad som ligger till grund för dessa val. Min slutsats är 
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i likhet med Ehri (2004) och Pressley et al. (2001) att läsundervisning i de tidiga skolåren är 

en komplex uppgift som innebär att hitta en balans mellan olika och avgörande delar, vilket 

kräver yrkeskunskap. Min uppfattning är att avkodning ses som en viktig och avgörande del 

för förmågan att läsa på grund av att lärare lägger mycket tid på att utforma undervisningen 

kring detta. Då undervisningen har som utgångspunkt att utgå ifrån elevernas individuella 

behov (Skolverket, 2011b) finns det en variation hur undervisningen utformas mellan olika 

lärare och klassrum.  Varje skola, klass, lärare och elev är olika, vilket betyder att det inte 

finns endast ett korrekt sätt att genomföra avkodningsundervisningen utan det finns flera 

olika sätt att nå samma mål (Skolverket, 2011b). Det leder till att det som fungerar som 

utvecklande i ett klassrum med en lärare, kanske inte är det bästa för ett annat klassrum med 

andra elever och lärare.  

Denna studie har trots komplexiteten i läsundervisningen bidragit med insyn i hur olika 

lärare arbetar utifrån sina förutsättningar med att utforma undervisningen i avkodning. Min 

förhoppning är således att studien ska ge utgångspunkter för andra lärare att inspireras ifrån 

för att utveckla sin egen undervisning för att ge förutsättningar för eleverna att utveckla 

färdigheten att avkoda ord.  
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Bilaga 1 

Brev till rektorer 

Hej,  

Jag heter Caroline Forslund och läser sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning förskoleklass- årskurs 3 på Högskolan i Jönköping. Den sista terminen innebär att 

jag ska fördjupa mina kunskaper kring ett ämne genom mitt andra och sista examensarbete. 

Jag har valt att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med avkodning i sin undervisning, 

vilket jag ska göra genom intervjuer.  

 Jag är väldigt intresserad och nyfiken på hur just ni på er skola arbetar med avkodning och 

undrar om du som rektor skulle vilja fråga om någon lärare i årskurs 1 vill dela med sig av 

sin kunskap och erfarenhet om detta till mig? Jag är väl medveten om att lärarna har många 

arbetsuppgifter som kräver tid, men jag skulle verkligen uppskatta om jag skulle få ta del av 

den kunskap kring avkodning som dina lärare besitter. Den kunskapen kan nämligen hjälpa 

både mig och andra lärare i vår undervisning kring avkodning.  

Jag tar självklart kontakt med de lärare som vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet 

både via mail och telefon om du vidarebefordrar namn samt kontaktuppgifter till de lärare 

som är intresserade. Tiden för intervjun kommer att vara max 60 minuter och den kommer 

genomföras under vecka 16 beroende på när det passar lärarna bäst.  

Svara gärna senast fredagen den 1 april. 

Jag uppskattar att ni tog er tid och tack på förhand! 

Caroline Forslund 

E-mail: XXX 

Telefon: XXX 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Information till deltagande lärare 

Hej igen,  

Nu är det snart dags för den inplanerade intervjun och jag ser fram emot att få ta del av din 

kunskap och erfarenhet kring avkodning. Här följer relevant information angående 

genomförandet av intervjun.  

Min förhoppning är att med din tillåtelse spela in vårt samtal som sker under intervjun. En 

inspelning skulle underlätta mitt arbete med att utveckla förståelse för de du berättar 

eftersom jag då kan lyssna på intervjun upprepade gånger. Det ger även underlag för en 

transkribering där jag kan skriva ut intervjun och på så sätt analysera och bearbeta materialet 

på ett djupare sätt. Ytterligare en fördel med en inspelning är att den minskar chansen för 

feltolkningar av det du delger under intervjun, vilket även stärker trovärdigheten för studien. 

Enligt högskolans regler måste allt material sparas under arbetets gång, men både 

inspelningen och transkriberingen kommer att raderas då examensarbetet är godkänd. Fram 

till dess kommer materialet att vara inlåst under arbetsprocessen för att inga obehöriga ska få 

tillgång till det. Är det okej för dig att intervjun spelas in? 

Allt material som samlas in kommer endast användas för att besvara syftet och 

frågeställningarna i studien. Genom hela arbetsprocessen kommer personuppgifter samt 

uppgifter som kan identifiera stad och skola att tas bort helt, alternativt gå under fiktiva 

namn. Det betyder att inga namn eller platser kommer benämnas vid namn eller beskrivas så 

att inga utomstående kan identifiera personer/platser i studien eller i transkriberingen. 

Intervjun är planerat att ta max 60 minuter. Det vore bra om intervjun kan genomföras på 

en avskild plats eller rum där risken för att bli störda minskar. Förslagsvis kommer jag till din 

arbetsplats, men finns det ingen bra plats för intervjun så löser jag det.  

Med vänliga hälsningar 

Caroline Forslund 

  



 

 
 

Bilaga 3 

 

 

Samtyckeskrav 

 

Jag godkänner min medverkan i intervju för att bidra med information, kunskap och 

erfarenhet kring undervisning i avkodning. 

 

Jag är medveten om att: 

 Mitt deltagande är frivilligt. 

 

 Intervjun spelas in och transkriberas, men att alla personliga uppgifter är skyddade. 

Intervjun raderas då examensarbetet är godkänt. 

 

 Jag när som helst kan avbryta intervjun eller avstå från att svara på en fråga. 

 

 Jag två veckor efter intervjun kan välja att begära att mitt bidrag utesluts helt ur 

undersökningen. 
 

 Studien kommer att publiceras.  

 

 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Namnunderskrift   Datum  
  

  



 

 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Kan du berätta hur du arbetar med avkodning? 

 

Vilka verktyg/hjälpmedel använder du i undervisningen för att eleverna ska förstå 

sambandet mellan ljud och bokstav? 

 Hur vet du att det är ett bra verktyg? 

 Finns det något specifik aktivitet du lägger extra stor vikt vid i undervisningen? 

 

Vilka aktiviteter tycker du är gynnsamma för att eleverna ska utveckla förmågan att avkoda?  

 Ser undervisningen likadan ut för alla elever? 

 Vad är din roll som lärare för att elever ska utveckla förmågan att avkoda ord? 

 

Hur lägger du upp planeringen inför undervisning av avkodning? 

 

Vad baserar du din undervisning på?  

 

Vad ligger till grund för dina val i undervisningen? 

 

Av allt det vi har samtalat om nu, eller kanske sådant som jag missat att ta upp, vad ska jag 

lägga mest fokus på när jag återgår till din intervju? 

 

Exempel på följdfrågor: 

Vad beror det på? 

Kan du ge fler konkreta exempel? 

Finns det ytterligare aktiviteter? 

Kan du utveckla det? 

 


