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Sammanfattning 

 

Denna studie syftade till att kartlägga och analysera lärares uppfattningar och reflektioner kring 

olika läs- och skrivundervisningsmetoder i grundskolans tidigare åldrar, årskurs fk-3. Studiens 

forskningsfrågor gick ut på att undersöka hur bekväma lärare uppger att de känner sig i att 

undervisa inom den tidiga läs- och skrivundervisningen och vilken/vilka undervisningsmetoder 

de tillämpar samt anledningen till varför just dessa. Studien undersöker även vilken/vilka lärstilar 

lärare föredrar att använda sig av i sin undervisning. Metoden som valdes för att få in data till 

undersökningen är enkät som skickades ut via mail. På detta sätt fick vi möjlighet att få in ett 

större svarsantal. Enkäten besvarades av 25 stycken aktiva lärare verksamma inom grundskolans 

tidigare åldrar. För att få en större insikt i de olika läs- och skrivundervisningsmetoderna samt 

lärstilarna har information inhämtats från adekvat litteratur och källor. I analysen är vissa 

enkätfrågor ihopsatta med varandra för att få studiens forskningsfrågor besvarade. Vi har valt att 

redovisa resultatet i löptext, tabell och diagram. Vi kan genom studien se att lärare uppger att de 

generellt känner sig bekväma med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Det var ingen metod 

som den tillfrågade gruppen inte kände till alls, men dock kände inte alla till alla metoder. Det var 

inte heller viktigt för dem att enbart hålla sig till en metod, då de flesta varierar och plockar delar 

från olika metoder så det passar just deras elever. Vid frågan om lärstilar visade resultatet att de 

flesta lärare uppgav att de använde sig av sådan undervisning att det blir möjligt för eleverna att 

använda sig av den lärstil som passar just dem. Om inte alla användes var det den visuella och 

auditiva lärstilen som var dominerande. Slutsatsen av studien blev att lärare uppger att de varierar 

användningen av undervisningsmetoder för att elevers olika lärstilar ska bli representerade och på 

detta sätt kunna tillgodose alla elevers olika behov. Detta görs även för att olika inlärningsstoff 

lämpar sig bättre till olika undervisningsmetoder vid läs- och skrivundervisning. Detta då alla 

elever lär på olika sätt för att uppnå samma mål.  
 
 
Nyckelord: Tidiga läs- och skrivundervisningsmetoder, lärstilar, lärares uppfattningar, årskurs fk-3, 

enkät. 
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1. Inledning 

– Nu, Pippi, ska du få se något roligt, sa hon hurtigt. Du ser här en iiiiiiigelkott. 

Och den här bokstaven framför iiiiiiigelkotten, den heter ”i”. – Å, det kan jag väl 

aldrig tro, sa Pippi. Jag tycker det ser ut som ett rakt streck med en liten flugprick 

över. Men jag skulle bra gärna vilja veta vad igelkotten har med flugpricken att 

göra.  

 

(Lindgren, Astrid, 2015) 

 

Som Astrid Lindgren (2015) belyser i Boken om Pippi Långstrump är det inte alltid enkelt för elever 

att förstå hur skriftspråket är uppbyggt. Att koppla bokstavsymbolen till dess ljud är helt omöjligt 

om eleven aldrig tidigare stött på denna koppling tidigare. Vilka metoder som sedan används för 

att lära eleverna att läsa och skriva är något som har förändrats med tiden och är upp till varje 

enskild lärare att ta ställning till. Under lärarutbildningen på universitetet får studenter ta del av ny 

forskning, teoretiska begrepp, olika perspektiv och dylikt när det gäller elevers tidiga läs- och 

skrivutveckling. Däremot lyser de praktiska metoderna med sin frånvaro. Självklart finns de där 

men många känner att kunskaper saknas kring hur man kan tillämpa dessa metoder i 

undervisningen (Berg, 2011:10) och vad det är som verkligen fungerar, enligt erfarna och aktiva 

lärare. Som blivande lärare för grundskolan med inriktning förskoleklass till årskurs 3 ställs man 

inför många utmaningar. Bland dessa utmaningar finns den tidiga läs- och skrivundervisningen. 

Som lärare ingår det att ha kunskaper om och kunna förhålla sig till olika undervisningsmetoder 

(Fridolfsson, 2015:111). Det är viktigt att tidigt lägga en bra grund för elevernas läs- och 

skrivutveckling för att de ska ges chansen att utvecklas maximalt under sin skoltid (Boström & 

Gidlund, 2009). 

 

Vi har valt att till största del skriva studien tillsammans för att få varandras synvinklar på den 

bearbetade litteraturen. Inledning och en del av bakgrunden är skriven tillsammans för att få en 

likartad uppfattning om vad det är som ska undersökas i studien. Utifrån denna uppfattning 

formulerades sedan studiens syfte och forskningsfrågor. Det vi fördelat mellan oss i bakgrunden 

är att Evelina haft det största ansvaret med att sammanställa information kring läs- och 

skrivundervisningsmetoderna LTG, Whole-language, Bornholmsmodellen och Fonologiska 

metoden och Elise har haft det största ansvaret med att sammanställa information kring ASL, 

Wittingmetoden och den auditiva, visuella, kinestetiska och taktila lärstilen. Under rubriken 

tidigare forskning har Evelina sammanställt den internationella forskningen och övrig nationell 

forskning har vi skrivit tillsammans. De teoretiska utgångspunkterna delades upp på så sätt att 

Elise ansvarade för det syntetiska perspektivet samt lärstilarna och Evelina ansvarade för det 
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analytiska perspektivet samt relationen mellan undervisningsmetoderna, lärstilarna och de 

teoretiska perspektiven. Metoden är skriven tillsammans men den uppdelning som gjordes där 

var att Elise hade all kontakt med respondenterna både innan och under arbetet. Uppdelningen i 

analysen gjordes genom att Evelina bearbetade enkätfrågorna som berörs under rubrikerna 

Lärares känsla kring undervisningen kontra arbetserfarenhet och Kopplingen mellan läs- och 

skrivundervisningsmetoder och lärstilar. Elise bearbetade enkätfrågorna som berörs under rubrikerna 

Vilka undervisningsmetodermetoder känner lärarna till och använde sig av, Användning av olika lärstilar samt 

Tips till blivande lärare. Diskussionen och slutsatsen ansåg vi vara viktiga att skriva tillsammans för 

att få med bådas synvinklar. Trots att vissa delar i arbetet är fördelade mellan oss har all text blivit 

läst och bearbetad av båda. Detta för att båda ska ha lika mycket kunskap om alla delar i arbetet.  
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet diskuteras bakgrunden till denna uppsats. Som många redan har läst i aktuella 

tidningar har de svenska PISA-resultaten försämrats. Av de 26 deltagande OECD-länderna som 

deltagit i testen sedan 2009 är det endast fyra länder som har blivit markant sämre, av dessa 

länder är Sverige ett av dem (Nilholm, 2016). 

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man läsa att: 

 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-

ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. 

 

(Skolverket, 2011:7) 

 

Som nämns i artikeln Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling (Jämterud, 2015) pekar logopeden 

Johanna Kristensson på allvaret med att elever i årskurs 9 uppvisar svårigheter med att läsa en 

dagstidning. Hon menar att det blir problematiskt att vissa av landets medborgare inte kan ta del 

av olika händelser och informera sig om världen runt omkring. Detta blir en negativ konsekvens 

för de själva men även för det demokratiska samhället (Jämterud, 2015). I och med detta problem 

har inte skolan lyckats uppfylla kravet från skollagen som säger att “[...] barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden”, samt att förmedla “[...] de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skollagen, 2010:26, Kap 1, 4 §). 

Lärare måste vara flexibla i sitt sätt att arbeta med eleverna och göra undervisningen likvärdig för 

alla även om undervisningen inte utformas på samma sätt över hela landet. Likvärdighet uppnås 

när hänsyn tas till elevers olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011:8; Skollagen, kap 1, 

4§). För att detta ska kunna ske och lärare ska lyckas nå det slutgiltiga målet behövs hjälp av olika 

metoder.  

 

Som nämns i inledningen frågar lärarstudenter efter mer praktiska metoder. Även om detta 

saknas får de fortfarande utbildning kring de övergripande teoretiska kunskaperna samt 

medvetenhet om att det finns olika sätt och metoder att undervisa på, vilket kan göra lärare mer 

reflekterande över sina innehållsliga val. Med tanke på att det oftast är läs- och 

skrivundervisningen i skolan som, enligt Berg (2011), blir elevernas första erfarenheter, är det av 

stor vikt att lärarna lägger en bra grund och fångar upp deras intresse tidigt. Elevernas skolstart 

kan bli avgörande för hur bra de kommer att lyckas under sin skoltid. För att klara sin skolgång 
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måste eleverna kunna läsa och skriva (Berg, 2011:10). Att kunna läsa och skriva är ett måste för 

att uppnå kunskapskraven, inte bara i svenskämnet utan även i de resterande ämnena (Björk & 

Liberg, 2007:17).  Detta nämns även i skollagen då de yrkar att elevers personliga utveckling ska 

ligga till grund för de livsval eleven gör efter avslutad grundskola (Skollagen, 2010:67, kap 10, 2§). 

Forskning inom “early literacy”-området tyder på att det är där grunderna för textrörlighet hos 

eleverna läggs. Detta sker redan innan de kan läsa och skriva och hur långt de utvecklas beror på 

hur stor tillgång de har till deltagande i skrivaktiviteter samt hur aktiviteterna är uppbyggda 

(Liberg m.fl., 2007:28). 

 

Både nationellt och internationellt har det under flera år varit en het debatt om vilka som är det 

mest effektiva läs- och skrivundervisningsmetoderna (Berg, 2011:11). De undervisningsmetoder 

som i Sverige används för den tidiga läs- och skrivundervisningen, inom svenskämnet, skiljer sig 

mycket åt både avseende innehåll och det arbetssätt som används. Även om denna skiljaktighet 

råder är alla de svenska metoderna grundade på praktiska erfarenheter, forskning och 

försöksverksamhet med sikte mot samma utbildningsmål (Ejeman & Molloy, 2005:65).  Detta 

stämmer överens med det som står i skollagen då “utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet” (Skollagen, 2010:26, kap 1, 5 §). Det är viktigt att eleverna tidigt får 

utveckla olika läs- och skrivstrategier där de olika strategierna ska fungerar för olika syften, så 

som skumläsning, sökläsning m.fl. (Ejeman & Molloy, 2005:61).  

2.1 Läs- och skrivundervisningens historia 

I Sverige under 1600-talet ansågs läsundervisningen vara en av kyrkans uppgifter. Det var ett 

dåligt betalt arbete och det var främst präster som stod för undervisningen.  År 1723 fördes 

ansvaret om läskunnighet över på föräldrarna. Böter erlades på de föräldrar vilkas barn vid 

husförhören inte klarade läsprovet. Ytterligare ett krav ställdes då man under mitten av 1700-talet 

började kräva mer förståelse kring den lästa texten. 1842 infördes den allmänna skolplikten där 

barnen var tvungna att kunna läsa för att få gå i skolan. Att kunna läsa innan skolstarten blev ett 

för stort krav och istället infördes småskolan år 1859. Deras främsta uppgift där blev att lära 

barnen läsa, istället för att lägga kravet på föräldrarna (Svensson, 2009:111–112).  

 

Mellan 1990-talet och år 2005 sjönk elevers läsförståelse i Sverige (Lindö, 2005). Lindö menar att 

en betydande anledning till detta var att endast 60% av lärarna som undervisade i svenskämnet 

hade relevant utbildning för uppdraget. Under denna period hade metodiken nästan helt 

försvunnit från lärarutbildningen och studenter erbjöds endast några få undervisningstimmar 

inom didaktikämnet. Under många år hade den svenska lärarutbildningen inte gett studenter 

någon utbildning inom barns tidiga läs- och skrivundersisning. Dock var det fortfarande dessa 

studenter som skulle lära ut detta till de yngsta eleverna. Eftersom det svenska språket används 
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inom alla de resterande ämnena påverkas elevernas hela skolgång negativt om det finns brister 

här (Lindö, 2005:8).  

2.2 Undervisningsmetoder 

Enligt Myrberg (2003) har lärares sätt att undervisa i den tidiga läs- och skrivundervisningen på 

senare tid präglats av att använda sig av olika undervisningsmetoder som cirkulerat. Det som 

verkligen avgör om en viss metod får det avsedda utfallet, är lärarnas tillvägagångssätt kring den 

aktuella metoden. Det är alltså viktigt att lärare får en djup förståelse om teorierna kring barns 

tidiga läs- och skrivinlärning som metoderna är grundade på. Med detta i åtanke blir det därför 

självklart att metoder som visats resultatrika i vetenskapliga studier tappar sin verkan om de 

används av lärare som inte känner till deras grundstenar (Myrberg, 2003:46, 50). De läs- och 

skrivundervisningsmetoder som kommer att undersökas i studien har avgränsats till sex stycken. 

Dessa är Läsning på talets grund (LTG), Whole-language, Bornholmsmodellen, Fonologiska 

metoden, Att skriva sig till läsning (ASL) och Wittingmetoden. Dessa har valts på grund av att de 

är relevanta då de används i dagens skolundervisning och är omnämnda i olika pedagogiska 

tidskrifter. Med anledning av att vissa metoder är mer omtalade och beprövade finns det mer 

information kring dem, vilket gör att dessa kan beskrivas mer ingående än resterande som valts.  

2.2.1 Läsning på talets grund (LTG)  

Ulrika Leimar är kvinnan som grundade metoden Läsning på talets grund i slutet av 1960-talet 

(Fridolfsson, 2008:95). Leimar menar att bokstäverna är det som utgör byggstenarna i elevernas 

talade språk och där dialoger utgör en viktig del under arbetsgången. Väljer läraren att använda 

sig av metoden utgår man ifrån det hela ordet och bryter ner till de enskilda bokstäverna (Leimar, 

1978:17). Eleverna får under läsinlärningens gång både se och vara med och ljuda ut det som 

samtidigt skrivs av läraren (Ejeman & Molloy, 2005:75). Eleverna får arbeta mycket med övningar 

där de får ljuda samman bokstäver till först korta och sedan längre ord. Även alfabetet och annat 

material t.ex. sagoböcker brukar finnas lättillgängligt i klassrummet för att erbjuda eleverna en 

stimulerande läsning. För att naturligt stödja språkutvecklingen kring läsinlärningen utgår man 

från deras egna erfarenheter, begrepp och talspråk (Leimar, 1978:7, 17). Texten skapas utifrån en 

gemensam upplevelse och arbetas fram utifrån fem olika faser. Metodens olika faser är 

samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen (Fridolfsson, 

2008:96).  

 

Samtalsfasen innebär att eleverna genom att samtala med varandra och med läraren utvecklar det 

sociala växelspelet som pågår i skolan och samhället. Detta växelspel är av betydelse för att de 

även ska förstå och utveckla sin verbala kompetens. Denna sociala interaktion mellan de som 

befinner sig i klassrummet är nödvändig både för elevernas känslomässiga och intellektuella 

utveckling. Nästa fas inom LTG-metoden är dikteringsfasen. Denna fas innebär att eleverna 
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tillsammans kommer på de fraser som läraren sedan ska skriva upp stort så att alla kan se. 

Samtidigt som läraren skriver ljudar eleverna bokstäverna och säger sedan ordet som skrivits. På 

detta sätt blir det enklare för dem att förstå de olika enheter som även det talade språket består 

av. När texten är färdig läser man den högt tillsammans så att eleverna får höra och träna på den 

rätta intonationen i språket (Ejeman & Molloy, 2005:76, 77). Under laborationsfasen ges eleverna 

olika övningar kring den gemensamma texten. Dessa övningar kan vara allt från att leta en 

specifik bokstav till att hitta ord med kort vokal i slutet. Uppgifterna kan även innefatta sökningar 

efter hela meningar och sammansatta ord. Övningarna går att variera mycket utifrån elevernas 

tidigare kunskaper. Läraren ska under denna fas endast ställa öppna frågor för att hjälpa dem i 

deras resonemang. Återläsningsfasen ska ske någon dag efter laborationsfasen. Eleverna ska här få 

den gemensamma texten utskriven på papper som delas ut till varje enskild elev. Läraren läser 

texten tillsammans med en elev i taget och eleven läser de ord som den kan, vilka stryks under på 

arbetspappret. Senare i processen när eleven läser mer självständigt stryks de ord under som är 

svåra för eleven. Därefter skrivs de understrukna orden ned på kort som ska användas i nästa fas. 

Efterbehandlingsfasen inleds direkt efter att eleven fått orden understrukna på sitt arbetspapper. 

Korten med svåra ord kommer att ingå i deras “ordsamlingslådor”. Efter några dagar får eleverna 

igen läsa upp orden på sina lappar för att förvissa sig om att det verkligen kan orden och inte bara 

minns dem (Ejeman & Molloy, 2005:78–79).  

 

När man arbeta med LTG behöver inte en specifik läsebok ingå i undervisningen. Skrivandet sker 

dessutom parallellt utan att eleverna först lärt sig forma bokstäverna. Den tidiga 

skrivundervisningen består av s.k. “ljudskrift” och kompletteras ofta med händelsebilder. För att 

eleverna ska förstå skriftens funktion och hur kommunikation kan möjliggöras mellan människor 

uppmuntras de att skriva meddelanden till kompisar och vårdnadshavare (Ejeman & Molloy, 

2005:79). Det är först när de arbetat ett tag med alfabetets bokstäver och att läsa som olika 

läseböcker läggs in i undervisningen, för att de ska utveckla sin automatisering i läsningen. 

Metoden har dock fått kritik riktad mot sig genom att de duktiga eleverna blivit duktigare och de 

svaga eleverna blivit svagare. Detta var självklart inte Ulrika Leimars tanke med LTG, utan 

hennes tanke var att läraren skulle hjälpa dessa elever att ta egna initiativ och så småningom 

kunna utgå från sig själva i skrivprocessen (Kullberg, 1992:68–70). 

2.2.2 Whole-language  

Inom Whole-language metoden använder man sig av “Big Books”, vilket är något som 

härstammar från Nya Zeeland och har fått ett stort inflytande i den svenska skolans läs- och 

skrivundervisning (benämns Storbok på svenska). Genom att tillämpa storboksläsning kan läraren 

erbjuda en stimulerande läsupplevelse för alla elever samtidigt samt att utveckla dem i läsning och 

skrivande (Björk & Liberg, 2007:46). När man tillämpar arbetssättet utgår man ifrån tre olika 

faser. Den första fasen heter upptäckarfasen. Den innebär att läraren och eleverna läser texten i 
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storboken tillsammans för att ge eleverna en helhet över textinnehållet. Den andra fasen heter 

utforskarfasen. Denna fas innebär att läraren och eleverna analyserar texten tillsammans för att 

upptäcka språkliga strukturer t.ex. olika bokstavsljud och att ord bildas då man sammanljudar 

enskilda bokstäver (Björk & Liberg, 2007:47, 53). Till storböckernas text som läses upp högt 

tillsammans och där läraren pekar på ordet som läses finns bilder till som underlättar deras 

läsning och hjälper dem att tolka och upptäcka föremål. Genom att peka på det ord som läses 

högt får eleverna chansen att se hur ordet ser ut och stavas. Det är framförallt inom upptäckarfasen 

som bildernas funktion är extra viktiga (Björk & Liberg, 2007:49, 51).  Den sista fasen är den 

självständiga fasen. I denna fas får eleverna i mindre grupper eller individuellt läsa texten från 

storboken eller en kopia av texten i en lillbok för att vidareutvecklas (Björk & Liberg, 2007:47, 

69). 

 

Ett problem med Whole-language metoden, som många förbiser, är att barnen på Nya Zeeland 

börjar i skolan vid fem års ålder. Detta arbetssätt passar då väldigt bra för att eleverna kan skapa 

sig ett ordbildsförråd genom att läraren läser och de kan följa med i texten och då förstå hur 

orden ser ut (Whole-language metoden får inte förväxlas med svenska helordsmetoden 

(Westlund, 2016)). Problemet som uppstår är att svenska elever inte börjar i skolan förrän vid sju 

års ålder då många redan lärt sig läsa något så när, vilket gör att Storboken då inte får någon tydlig 

funktion (Myrberg, 2003:47–48). Inom metoden uppfattas den grundläggande läsningen som en 

kommunikativ process, där allt som har med läsning att göra ska utgå från eleverna som aktiva 

deltagare i dialog med varandra (Frost, 2002:11, 16). I boken Läsundervisning - Praktik och teorier 

beskriver Kenneth Goodman och Frank Smith metodens viktigaste synpunkter: 

                               

Att lära sig att läsa är i princip detsamma som att lära sig tala. Att lära sig läsa är en 

naturlig del av den språkliga utvecklingen. Läsfärdighet uppstår genom att man 

läser meningsfulla texter. Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid 

läsning. De väsentliga aktiviteterna handlar om att förutsäga innebörden eller 

meningen och att kontrollera dess riktighet, framför allt genom att iaktta första 

bokstaven i orden. Det är bara riktiga böcker som skapar riktiga läsare, dvs. man 

ska inte använda tillrättalagda läseböcker. 

(Frost, 2002:11) 

 

Ann-Marie Körling (2009) menar att elever utvecklar sin språkliga förmåga både inom den 

muntliga, lästa och skrivna aspekten genom att arbeta med metoden. Dessa tre aspekter utgör den 

röda tråden som genomsyrar metoden eftersom den vägledande undervisningen med gemensam 

läsning leder till en tydlig fokusering över vad eleverna undervisas i och där läraren tydligt ser vad 

eleverna kan. Genom att arbeta med metoden lär sig eleverna allt från att läsa till att kunna 

reflektera och att bli kritiska i sin läsning (Körling, 2009:15, 19, 139). Körling menar att med hjälp 
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av metoden får eleverna en bra grund att stå på i vidare utbildning samtidigt som de får en 

möjlighet att pröva sig fram till hur de kan göra metoden till sin egen. Hon menar även att 

metoden är i ständig utveckling då den i sig hela tiden kan utvecklas. Samtidigt utvecklar den 

praktiserande läraren sitt arbetssätt för att i sin tur utveckla eleverna vidare (Körling, 2009:21).  

2.2.3 Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg är skapare av Bornholmsmodellen, vilken har blivit väldigt framgångsrik och 

används idag på många skolor i Sverige.  Lundberg menar att vägarna till orden går genom 

skriften och att läsa högt för eleverna är en mycket positiv erfarenhet för dem eftersom de får 

höra hur orden ska låta samt hur olika texter är uppbyggda. Han menar dessutom att människor 

behöver kunna ett språk för att fungera i samhället och att den språkliga och sociala utvecklingen 

bäst sker i samspelet mellan olika individer. Vid användning av Bornholmsmodellen utgår man 

från delarna och arbetar mot helheten. I modellen tillämpar man många ramsor och rimlekar då 

dessa erbjuder eleverna träning av ordens formsida. Med formsida menas att ordens ljud och 

betydelse inte har med varandra att göra. Detta eftersom vissa ord på pappret är väldigt korta 

men det som ordet står för i verkligheten är stort eller långt samt vice versa. T.ex. “Orm” som är 

ett kort ord men att djuret orm är långt (Kodnäckarna, 2016). Häggström och Lundberg (1994) 

nämner vikten av att variera mellan olika språklekar. Olika kategorier på språklekar som är 

givande att variera mellan är: lyssnandelekar, meningar och ord, rim och ramsor, 

betoningsövningar, analys och syntes av fonem, första ljudet i ord och stavelser. Genom att 

variera mellan dessa olika kategorier kan eleverna lättare leka sig in i språket utan att tröttna på ett 

och samma upplägg (Häggström & Lundberg, 1994:15).  

 

Vikten av variation gäller även för de elever som inte har växt upp i en sådan miljö där 

skriftspråket används på ett varierat och stimulerande sätt där det blir tydligt att skrift- och 

talspråk har en koppling till varandra. Skriftspråket består som bekant utav ord, ordsegment och 

satser, vilket inte blir lika tydligt i det talade språkets flöde. Att erbjuda eleverna denna språkliga 

medvetenhet kommer att gynna deras läs- och skrivutveckling både under skoltiden och sedan 

vidare i livet. Det är för att åstadkomma denna medvetenhet som Bornholmsmodellen innehåller 

dessa olika språklekar. Lekarna hjälper eleverna att förstå hur ord kan delas upp i olika fonem och 

utifrån dessa förändra orden (Myrberg, 2003:39). Dessa delar kan t.ex. utgöras av så kallade 

ortografiska strukturer och då främst när de gäller prefix (för-, sam-) och suffix (-ing, -or).  Med 

lekens hjälp kan de då förstå att en framgångsrik strategi när det gäller olika böjningar på ord kan 

vara att söka av ordens början och slut först (Ejeman & Molloy, 2005: 53). Viktigt är dock att 

denna fokusering inte får åsidosätta kunskaperna om bokstäverna och alfabetet (Myrberg, 

2003:39). 
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Bornholmsmodellen med dess tillhörande material är baserat på ett experiment som utfördes 

under åtta månader på sexåringar i danska Bornholm. En experimentgrupp fick under 

försöksperioden dagligen ägna sig åt övningar i fonologisk medvetenhet medan en kontrollgrupp 

som matchats inte utförde dessa övningar. Efter denna åtta-månaders period testades elevernas 

fonologiska förmåga, där det visades att experimentgruppen uppvisade påtagligt bättre resultat än 

kontrollgruppen. Detta gällde främst att identifiera fonem i ord samt att behärska hur förändring 

av dem genomförs. Någon skillnad visades inte avseende deras bokstavskännedom eller 

ordförråd. Bornholmsförsöket och andra vetenskapliga studier har visat på de positiva effekterna 

att redan innan skolstart undervisa elever i språklig medvetenhet. Vid uppföljning av samma 

elever från båda grupperna kunde man konstatera att de som ingick i experimentgruppen hade 

färre elever tillskrivits läs- och skrivsvårigheter som berodde på bristande fonologisk förmåga 

(Myrberg, 2003:45).  

2.2.4 Fonologiska metoden 

Att lära sig läsa genom den fonologiska metoden innebär att eleverna ljudar ihop olika 

bokstavsljud till ord. Metoden utgår från ordens delar (bokstäver, ljud och stavelser) och det 

viktigaste är att eleverna lär sig att skapa säkra associationer mellan fonem (betydelseskiljande 

språkljud) och grafem (särskiljande bokstavstyper). Varje bokstav med tillhörande ljud lärs ut en i 

taget och det vanligaste är att lärarna börjar med att introducera någon av de vanligare vokalerna 

eller konsonanterna t.ex. a, e, i, o eller l, s, v eller r (Fridolfsson, 2008:107; Längsjö & Nilsson, 

2005:54). När en ny bokstav lärs ut är det viktigt att eleverna förstår sambandet mellan hur 

bokstaven låter enskilt och hur den låter när den befinner sig i ett ord. De får lära sig att tyda de 

olika bokstävernas specifika form samt koppla detta till bokstavens ljud. När de börjar lära sig 

några bokstäver får de sammanljuda olika bokstavsljud. Dessa sammanljudningsövningar får dock 

inte bli fristående tekniklektioner. Denna metod är formell till sin utformning och behandlar inte 

språket som det kommer att användas av eleverna i verkligheten (Ejeman & Molloy, 2005:70, 

176). När eleverna lärt sig ljuda bokstäverna och kan läsa, har de även automatiskt genom den 

fonologiska metoden lärt sig en strategi de kan använda sig av i sin läsning då ett främmande ord 

skulle dyka upp.  

2.2.5 Att skriva sig till läsning (ASL) 

Grundaren av metoden Att skriva sig till läsning (ASL) Arne Trageton, anser att det är lättare för 

en elev att lära sig skriva än att läsa. Oavsett arbetssätt och metoder lär sig de flesta elever ändå 

att läsa och skriva förr eller senare (Christoffersen, 2013). Eleverna skriver alltså inte för hand 

utan de lär sig skriva på dator och producerar egna läseböcker. I och med att de producerar 

datorskrivna böcker blir den datorskrivna texten lättare att tyda än en handskriven text 

(Hedström, 2009:73, 75, 78). Enligt Rehn-Lindberg kommer eleverna stimuleras mer genom att 

använda sig utav denna metod. Främst underlättar inlärningen för de som annars skulle haft 

http://synonymer.se/?query=s%C3%A4rskiljande
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svårigheter med den traditionella läs- och skrivundervisningen. Hon menar även att datorn som 

ett skrivverktyg i undervisningen underlättar den motoriska biten för många elever, vilket då kan 

leda till att skrivlusten främjas (Christoffersen, 2013). I ASL är kommunikationen kring texterna 

viktig eftersom detta utgör den röda tråden genom arbetet. Metoden bygger främst på att 

eleverna ska uppmuntras att fritt utforska skriftspråket (Hultin & Westman, 2014:16, 22). 

Utformningen av metoden går ut på att tillsammans, elever och lärare, utforska vad som ska 

finnas med i texten. Läraren sammanställer oftast elevernas tankar i en tankekarta. Därefter får de 

självständigt eller i par producera en datorskriven text med hjälp av tankekartan. Det är lärarens 

ansvar, trots att många elever redan innan skolstart kan hantera datorer, att lägga ner mycket tid 

att lära ut momenten som behövs för att de ska lyckas arbeta med dem. Några exempel på 

kunskaper de måste besitta är hur man loggar in och sparar det man skrivit. När texten är klar 

läser eleverna först igenom den själv innan de läser upp den för läraren, eventuellt gör några 

justeringar innan texten slutligen skrivs ut och sätts in där de samlar sina texter (Hultin & 

Westman, 2014:17, 53).    

 

Att använda sig av ASL kan enligt Hultin och Westman (2014) leda till ett strukturerat och tryggt 

arbetssätt samt att eleverna blir mer kreativa i deras läsande och skrivande. Då metoden följer ett 

mönster blir de snabbt bekanta med arbetssättet, vilket leder till en ökad trygghet (Hultin & 

Westman, 2014:23, 53). De ska dock inte ha tillgång till rättstavningsprogram för att de själva ska 

lära sig att stava rätt. För mycket tid i början bör inte läggas mot meningsbyggnad och stavning, 

vilket även andra forskare bekräftar (Hedström, 2009:76–77). En utvärdering som gjorts av lärare 

vilka använt ASL som metod visade bland annat att lusten för att skriva och läsa ökade, texterna 

blev mer innehållsrika och lättare att samarbeta kring, det blev ett naturligt mellanrum mellan 

orden samt att läs och skrivriktningen automatiskt blev rätt (Hedström, 2009:82).  

2.2.6 Wittingmetoden 

Enligt Maja Witting, grundare till Wittingmetoden, kan metoden användas på många sätt och hon 

nämner främst tre grunddrag för den. Wittingmetoden kan användas vid både nyinlärning, 

ominlärning samt vid förstärkning och vidareutveckling (Kullberg, 1992:66–67; Fridolfsson, 

2008:97). Läs- och skrivprocesserna innehåller båda två delar som är oerhört olika varandra till 

sin karaktär. Läsprocessens ena del är det som kallas symbolfunktion. Denna innebär att eleverna lär 

sig koppla ihop bokstavssymbolerna med sina respektive ljud för att sedan utveckla ord och 

meningar. Eleverna tränar även på läsriktningen, vänster-höger, som råder i det svenska språket. 

Den andra delen som benämns, förståelse, innebär att man ger texten ett innehåll. Denna del är 

baserad på kreativitet, koppling till läsaren själv samt erfarenhet (Ejeman & Molloy, 1997:82; 

Fridolfsson, 2008:97). När det kommer till skrivprocessen finns det även där två delar där den 

första i likhet med läsprocessen kallas symbolfunktion. Denna del innebär att eleven väljer ut en 

bokstav utifrån det språkljud som vill åstadkommas i det tänkta ordet samt att bokstaven skrivs 
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ned. Den andra delen som Witting benämner, innehållsskapande, innebär att det som eleven skriver 

om förmedlar ett budskap till läsaren. Detta är i likhet med förståelsedelen i läsprocessen knutet 

till deras kreativitet och livserfarenhet (Ejeman & Molloy, 1997:82). Det som gjort 

Wittingmetoden mest känd är arbetet med dess innehållsneutrala strukturer. Witting menar att 

genom att arbeta med innehållsneutrala strukturer utvecklar eleverna i sin egen takt ett 

självständigt skrivande och läsande och så länge eleven inte kan läsa får de lyssna på talböcker 

eller någon som läser för dem. Hon beskriver även hur: 

 

Dessa är kombinationer av vokaler och konsonanter, som skapats utan primär 

hänsyn till om de betyder någonting eller ej, men med kravet att de 

strukturmässigt ska falla inom svenska språkets ramar. Exempel på kombinationer 

är re, ty, öd, vä, sva, fri, plo och bju. Strukturerna används som arbetsmaterial i 

stället för texter under tiden som eleverna lär sig läsa och skriva. 

 

(Kullberg, 1992:67–68). 

 

Kombinationerna ska inte i förväg visa om de är betydelsebärande i ett ord eller inte. Detta ska 

istället vara elevernas uppgift att undersöka om denna kombination kan utgöra ett ord eller en del 

i ett ord. Att eleverna ger olika förslag på hur en kombination integreras i ett ord eller självt bildar 

ord, kan ge upphov till intressanta diskussioner kring dem. Witting menar även att det är 

språkljuden som tillhör människans naturliga utrustning och inte bokstäverna i sig. Att 

bokstäverna endast är till för att i skriftspråket tala om för människan vilket ljud som ska uttalas 

(Ejeman & Molloy, 1997:81).  

2.3 Lärstilar  

På det unika och individuella sätt som en elev tar till sig och bearbetar ny information med kallas 

för lärstil. I och med att alla elever lär på olika sätt är det en stor utmaning för lärare att bemöta 

dessa olikheter. Det är utifrån engelskans Learning styles som ordet härstammar och det finns 

många olika modeller och teorier för dessa som utgår från olika perspektiv. Exempel på 

perspektiven är personlighetsbeskrivningar, sinnen och kognitiva processer. En modell för att ta 

reda på sin specifika lärstil har tagits fram av forskarparet Rita och Kenneth Dunn. Deras modell 

av lärstilar har uppmärksammats av Amerikanska forskare som anser det vara den bästa modellen 

när de gäller validitet och reliabilitet (Boström & Svantesson, 2007:9, 20-21). Här nedan 

presenteras fyra olika lärstilar, den visuella, den auditiva den kinestetiska och den taktila.  

 

Om en elev lär sig bäst via synen använder denne sig av den visuella lärstilen, vilket innebär att 

eleverna föredrar att få det som ska läras in nedskrivet för att kunna se texten. Vid auditiv lärstil 

använder eleven helst hörseln för bäst inlärning. Denna elev föredrar i sin tur att diskutera 
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information muntligt, både med andra och högt för sig själv, för att kunna höra det som sägs. Vid 

tyst läsning är det vanligt att läpparna rör sig och informationen lärs in stegvis. Vid användning av 

den kinestetiska lärstilen lär sig eleven bra genom att tillämpa känslorna och/eller kroppen. 

Experiment och dramatisering är några av de undervisningssätt som kan passa bra. Eleven 

kommer framförallt ihåg om den fått vara fysiskt aktiv eller fått använda sig av sina känslor vid 

inhämtandet av informationen. Involverar en elev sina händer när den lär sig som bäst tillhör 

eleven den taktila lärstilen. Att anteckna eller göra andra saker med händerna samtidigt som en 

genomgång kan hjälpa till att minnas det som läraren säger (Boström & Svantesson, 2007:54–57). 

 

Det finns många faktorer som påverkar elevers lärande. Dessa lärandeprocesser är komplexa och 

sker i nivåer. Dunns forskning har delat in olika områden som på olika sätt spelar roll för 

elevernas inlärning. Dessa olika områden är miljö-, känslomässiga, sociala, fysiska och 

psykologiska faktorer. Med miljöfaktorer menas t.ex. studiemiljö, ljus och ljud. Där menar 

Boström och Svantesson att av grundskolans elever behöver 40% av dem ljud för att lära sig bäst, 

20% behöver ha det tyst och resterande 40% är flexibla för en god inlärning. Med känslomässiga 

faktorer menas t.ex. anpassning och motivation. De menar även att om läraren lyckas möta 

elevernas lärstilsdrag ökas motivationen till undervisningen. De sociala faktorerna kan innebära 

olika arbetssätt t.ex. att eleverna arbetar i grupp eller individuellt med sina uppgifter. De fysiska 

faktorerna innebär t.ex. elevernas rörelsebehov och när på dygnet inlärningen sker. De 

psykologiska faktorerna innebär att man t.ex. utformar informationsbearbetningen analytiskt eller 

holistiskt. En elev med analytisk lärstil föredrar stark belysning och en bestämd plats vid 

exempelvis sin bänk när den ska läsa. En elev med en syntetisk inlärningsstil föredrar vid 

läsinlärning istället ljud och en mjukare belysning samt att sitta t.ex. på golvet eller i en soffa 

(Boström & Svantesson, 2007:22–23, 31). 

 

Företrädaren för NLP (Neuro-linguistic programming) in Education, Michael Grinder, menar att 

det finns en fördelning mellan de dominerande lärstilarna visuell, auditiv och kinestetisk hos 

eleverna (där det taktila sinnet räknas in i den kinestetiska lärstilen). 30% av eleverna anser sig 

tillhöra den visuella lärstilen, 25% till den auditiva, 15% till den kinestetiska och de resterande 

30% till en blandning av dessa tre olika. De visuella, auditiva, kinestetiska och taktila sinnena 

utvecklas individuellt och finns utspridda i hjärnan. Utvecklingen sker i faser där eleven först lär 

sig att utveckla den kinestetiska lärstilen, därefter den taktila och under förskoletiden utvecklas 

den visuella lärstilen samt till sist utvecklas den auditiva lärstilen vid ca 11 års ålder. Dock lyckas 

inte alla utveckla den visuella eller den auditiva lärstilen tillräckligt. Enligt Dunn & Dunn har 1/3 

av pojkarna som slutat grundskolan inte utvecklat en eller båda av dessa lärstilar (Boström & 

Wallenberg, 1997:30, 36).  
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Med utgångspunkt i det som tagits upp ovan menar vi att den sjunkande läsförståelsen är 

problematisk då det har lett till att många elever i årskurs 9 uppvisar svårigheter i att ta till sig och 

tolka världen utifrån dagstidningar. En konsekvens av detta blir att det demokratiska samhället 

påverkas negativt. Skolan har inte heller lyckats uppfylla skollagens krav om att göra eleverna 

förtrogna med “[...] de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på” (Skollagen, 2010:26, Kap 1, 4 §). Under årens gång har det inom den svenska skolan 

cirkulerat ett antal olika undervisningsmetoder med skiftande arbetssätt, där alla syftat till att nå 

samma utbildningsmål. Trots att de svenska metoderna är grundade på praktiska erfarenheter, 

forskning och försöksverksamhet, vilket borde bidra till ökande resultat hos eleverna, har man 

istället i både nationella och internationella undersökningar konstaterat att läsförståelsen hos 

svenska elever försämrats. Med utgångpunkt kring dessa omständigheter är det relevant att 

närmare undersöka lärares tankar och reflektioner kring den tidiga läs- och skrivundervisningen, 

samt de metoder och lärstilar som de tillämpar. 
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3. Tidigare forskning  

Ett förebyggande arbete och tidiga insatser i skolan och förskolan är det som är avgörande för att 

eleverna ska lyckas bra under sin skoltid (Jämterud, 2015).  Detta är en stor utmaning för 

skolorna att tillgodose eleverna med. Misslyckas skolorna med detta kommer det att bli en ännu 

större utmaning att hjälpa dem som misslyckats eller tappat intresset för att få tillbaka 

motivationen. Som Jämterud skriver, menar logopeden Johanna Kristensson att redan innan 

eleverna börjar i skolan är det många som vet om att de är duktiga eller inte på att läsa och skriva. 

Med tanke på detta måste lärarna hjälpa dem att stärka deras självbilder innan de känner ett 

misslyckande i sitt lärande kring läsning och skrivande (Jämterud, 2015).  Läsa och skriva handlar 

om kommunikation och den språkliga funktionen är att människor på olika sätt ska kunna 

meddela sig med varandra vilket även måste vara en tyngdpunkt i undervisningen (Myrberg, 

2003:38). Det är många aspekter lärare bör ta hänsyn till för att ge eleverna maximalt stöd i deras 

språkutveckling. Enligt forskning som tagits fram på uppdrag av Skolverket (2012), kan barn 

tidigt utveckla ett intresse för att skriva och läsa. Därför är det av stor vikt att hjälpa dem att 

utveckla ett starkt intresse kring just detta för att lyckas bättre. Bokstavskunskapen och 

språkljuden är centrala delar för att klara av den tidiga läs och skrivinlärningen och det har visat 

sig att en elev behärskar ca 8000-10 000 ord vid skolstart (Skolverket, 2012:10–14). 

 

Bryant & Bradley (1983) hade en teori om att elever koncentrerar sig på fonologiska segment när 

de stavar men att de klarar sig utan dessa när de läser. Användningen av fonologiska segmentet 

borde därför ha en större effekt på hur elever stavar än på deras läsning. För att undersöka detta 

har Bryant och Bradley (1983) utfört tre olika experiment. Experimenten utfördes på 40 stycken 

elever som blivit uppdelade i två grupper utifrån ålder. Eleverna i den yngre gruppen var mellan 

sex år och sex månader till sju år och tre månader. Eleverna i den äldre gruppen hade ett 

åldersspann på 7 år och 3 månader till 8 år och 0 månader. Grupperna var fördelade lika mellan 

pojkar och flickor och det var samma barn som deltog i alla tre experimenten för studien. I 

experiment 1 fick eleverna 10 kort med 2 bilder på varje kort. Det fanns 4 uppsättningar kort 

som var uppbyggda på samma sätt vilket ger 40 stycken olika kort. 2 uppsättningar innehöll 5 

bildpar med ord vars startkonsonant uttalas lika och 5 bild par där de inte gjorde detta. På samma 

sätt finns det 2 uppsättningar som innehåller 5 bildpar med ord vars vokal och slutkonsonant 

uttalas lika och resterade 5 bildpar inte uttalas lika. I experiment 2 används bildkort med hela 

bildens text, endast en bokstav av ordet, den första bokstaven för ordet, mittersta bokstaven samt 

den sista bokstaven. För varje kategori fanns 2 uppsättningar med 10 st. kort. På 5 av korten 

överensstämde bild och ord helt med varandra i helordskategorin medan de andra 5 hade fel ord. 

Med kategorin med endast en bokstav av ordet kunde denna bokstav komma först, i mitten eller 

vara den sista bokstaven i ordet. Elevernas uppgift var att markera de kort där bokstaven stod i 
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ätt position till kortet. I kategorin med den första bokstaven i ordet gavs eleverna 2 uppsättningar 

med bildkort och en bokstav i början av ordet. De bokstäver som inte syntes markerades med en 

punkt. På 5 kort i varje uppsättning var det rätt bokstav medan det var fel startbokstav på 

resterande 5 och dessa startbokstäver var alltid konsonanter.  I kategorin med bokstaven för 

ordet i mitten användes alltid vokaler. Även här presenterades de gömda bokstäverna i hela ordet 

av punkter. Även denna kategori innehåller 2 uppsättningar där 5 kort i varje uppsättning hade 

rätt mittenvokal till bilden och 5 var fel. Kategorin med slutkonsonant utfördes på samma sätt 

som den med startkonsonant och mittenvokal förutom att det här var slutkonsonanten som var 

rätt eller fel i förhållande till bilden. I experiment 3 användes 2 uppsättningar med 12 bilder för 

varje åldersgrupp. N uppsättning innehöll bilder som var enkla att stava till medan den andra var 

svår. På grund av att det både grupperna hade olika skrivförmåga användes olika kort för de enkla 

och svåra orden. Bilderna hade plats under sig stort nog för att endast skriva ner de korrekta 

ordet. Bryant & Bradley (1983) pekar på att det finns vissa färdigheter som eleverna bör besitta 

för att utveckla sin språkliga medvetenhet. Exempel på dessa är att minnas olika bokstäver och 

ordbilder, sambandet mellan bokstavsljud i olika sammanhang samt att bokstäverna på olika sätt 

bildar ord. De menar även att de elever som håller på att lära sig läsa och skriva, då främst stava, 

använder sig utav olika strategier för att uppnå de två färdigheterna. Bryant & Bradley har även 

under sin forskning kommit fram till att elever har svårt, eller inte än lärt sig, att koppla ihop de 

två färdigheterna med varandra. Vid skrivande menar de att eleverna använder sig mest av 

ordbilder (s.k. whole language) medan de vid läsning använder sig av fonologiska strategier 

(Bryant & Bradley, 1983:163–178).  

 

Barbro Widebäcks studie handlar om hur barn i förskolan erbjuds att pröva läs- och 

skrivförberedande aktiviteter (Widebäck, 1998:8). Studien ingick i ett projekt som ansågs vara en 

interventionsstudie där läs- och skrivprogram integrerades i den dagliga verksamheten under ett 

och ett halvt år. Resultatet visade att denna integrering gav en positiv effekt på de deltagande 

elevernas språkliga medvetenhet. Deltagarna i studien var 30 stycken förskolebarn mellan 

åldrarna 3-6 år (Widebäck, 1998:15). Den språkliga medvetenheten är, enligt Widebäck (1998), 

inte medfödd, utan den tränas upp på olika sätt. Med språklig medvetenhet menas de olika 

delarna man använder sig av i ett språk: tala, lyssna och läsa.  För att behärska förmågan läsa 

behövs förståelse i förmågorna tala och lyssna. Den språkliga medvetenheten innebär att man 

klarar av att växla mellan de olika språkliga delarna och kunna experimentera med dessa. Ett 

givande sätt för att utveckla den språkliga medvetenheten är att läsa mycket (Widebäck, 1998:68–

70).  

 

Metoden som använts i Language awarness and learning to read (1984), skriven av John Downing, 

utgår från intervjuer och från en experimentell metod med specifik och konkret stimuli t.ex bilder 

på någon som läser. De som ingick i undersökningen var 13 elever från en skola i England, varav 
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6 pojkar och 7 flickor. Downing (1984) kommer fram till tre faser som urskiljs för att eleverna 

ska kunna lära sig läsa. De tre faserna är den kognitiva fasen, masteringsfasen och automatiseringsfasen. 

Den viktigaste fasen är den kognitiva fasen och denna bör ta lång tid för eleverna. Under denna fas 

lär de sig att förstå läsningens innebörd. De lär sig dessutom att skapa egna strategier som de kan 

tillämpa när de ska läsa. Under masteringsfasen utvecklar de sin läsförmåga. När de uppnått 

automatiseringsfasen kan en koncentration kring läsförståelse börja ske och utvecklas (Downing, 

1984:31–32).  

 

Alatalos (2011) avhandling går ut på att hon ville ”förstå och beskriva lärares möjligheter och 

svårigheter till skicklig läs- och skrivundervisning, vilket innebär förmåga att med precision 

identifiera vart elever befinner sig i sin läs- och skrivutvecklingsprocess […] (Alatalo, 2011:17). 

Metoden Alatalo använt för datainsamling är enkäter och intervjuer med lärare.  Alatalo menar att 

det är en pedagogisk utmaning att kunna bemöta eleverna där de befinner sig och att ge dem 

tillräckligt stöd för att de ska kunna vidareutvecklas. Studien visar på att de elever som ligger i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter är i stort behov av en strukturerad undervisning (Alatalo, 

2011:113). Studien visar även att det är en förutsättning att lärare besitter kunskap inom läs- och 

skrivundervisning för att kunna lära eleverna skriva och läsa. Det kan exempelvis handla om att 

ha kunskap kring avkodning, läsförståelse, fonologisk medvetenhet och språklig medvetenhet För 

att eleverna ska komma igång med läsinlärningen har det visat sig att det är speciellt viktigt att de 

besitter fonologisk medvetenhet och får systematisk undervisning för att utveckla kunskaper om 

språkets uppbyggnad (Alatalo, 2011:105, 132-133).  

 

Westlund (2013a) genomförde en empirisk studie för sin avhandling 2013. Metoden är baserad på 

observationer och transkriberade intervjuer som skedde i klassrummet i en svensk årskurs 4 och i 

en kanadensisk årskurs 4-5. Lektionerna observerades och lärarna intervjuades varje eftermiddag 

under en veckas tid. Analysen för intervjuerna skedde i tre olika steg. Det första steget var att alla 

intervjuer analyserade individuellt, andra steget var att alla svenska lärares svar analyserades mot 

varandra vilket även skedde för de kanadensiska lärarnas svar. Till sist analyserades de två 

länderna mot varandra. Resultatet visade att när lärarna inom samma land jämfördes mot 

varandra så uppvisades homogena mönster medan detta inte var fallet när man jämförde länderna 

mot varandra. De svenska lärarna visade sig vara mer av ”instruktionsgivare” och 

”bedömningskontrollanter” medan de kanadensiska lärarna var ”förståelseinstruktörer” och 

kontrollerade bedömningen via formell bedömning. Westlund (2013b) visade att bäst effekt av 

elevernas undervisning fås om den tidiga läs- och skrivundervisningen är genomtänkt och 

strukturerad så att de får chansen att utveckla olika läs- och skrivstrategier, då olika texter har 

olika syften. Genom att eleverna utvecklas inom dessa metakognitiva och flexibla strategier kan 

de börja utveckla sin egen läsförståelse och lästeknik. Den tidiga undervisningen ska också vara 

upplagd så att eleverna ska ges chansen att skapa god förståelse kring sambandet mellan 
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bokstäverna och deras språkljud. Det räcker alltså inte med att eleverna kan avkoda texterna, utan 

de måste kunna förstå vad budskapet är som texterna förmedlar (Westlund, 2013). 

 

I Anita Hjälmes (1999) avhandling Kan man bli klok på läsdebatten? skriver hon om den läsdebatt 

som existerade under 70- och 80-talet mellan olika lästeoretiska synsätt. Metoden som Hjälme 

använde sig av var att med hjälp av en kontroversanalys analysera debatter från Lärartidningen 

1977-78, Lärartidningen 1981 samt Lärartidningen 1986 (Hjälme, 1999:109). Det var framförallt 

två poler det fokuserades mest på, “Code Emphasis” (delarna) och “ Whole Language” 

(helheten). Hjälme refererar till Mitford M. Mathews (1966) som menar att talspråket var under 

förändring. Detta bidrog till att kopplingen mellan bokstavssymbolerna och dess ljud med tiden 

blev mer och mer otydlig, vilket skapade en utmaning för lärarna. Läsdebatten har blivit ett laddat 

ämne mellan förespråkare för de båda polerna, samtidigt som man försökt komma fram till den 

ultimata undervisningsmetoden (Hjälme, 1999:23–24, 26). Att olika dimensioner fungerar som 

utgångspunkter inom de två polerna gör att de får olika ståndpunkter i debatten. Sidan för “Code 

emphasis” utgår från de läsmetodiska och tekniska dimensionerna där de anser att forskning är 

problemets lösning. Denna sakfrågedimension går att mäta och konstatera vilket gör att 

förespråkarna anser att det står över både debatten och dess laddningar. ”Whole-language” sidan 

i sin tur menar att det är helhetsperspektivet som står över alla de andra dimensionerna och att 

det är utbildningens ideologiska och politiska frågor som borde diskuteras. Hjälme menar att 

lärare måste vara observanta för den situation de och eleverna befinner sig i för att kunna anpassa 

sitt arbete utifrån den helhet som råder men att fortfarande vara medveten om vilka delar som 

denna helhet består av (Hjälme, 1999:50–52). Hon har även som åsikt att det utifrån debattens 

grundmaterial ser ut som de två polerna har två skilda perspektiv då frågorna drivs av olika 

intressen, vilket leder till denna polarisering. Dock visar hon på att båda sidor ser den 

automatiserade läsfärdigheten som mycket viktig vid läs- och skrivinlärning. Ytterligare en likhet 

är att de betonar vikten av avkodningsförmåga samt förståelse i relation till “ett nära samband 

mellan tal och skrift” (Hjälme, 1999:55, 248). 

 

De amerikanska forskarna Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, and Robert Bjork 

(2008) som skrivit artikeln Learning styles – concepts and evidence diskuterar den visuella och auditiva 

lärstilen samt vad det finns för validitet för att lärare ska undervisa på dessa sätt. De har 

undersökt hypotesen, The Learning-Styles Hypothesis, som säger att undervisningen blir 

ineffektiv, eller åtminstone sämre än den kunnat vara om eleverna fått ta del av instruktionerna 

utifrån sin specifika lärstil. För att få fram evidens för att denna hypotes stämmer har forskarna 

använt sig av metastudier och ställt dessa i relation till framtagna bevismaterial. Pashler m.fl. 

menar att hypotesen endast visar på evidens om ett experiment utförs mellan lärstilar och 

metoder där det finns en korsande interaktion mellan dem. Det påstås att elever kan uppnå bättre 

resultat om instruktionerna blir individualiserade utifrån varje individs lärstil. De har kommit 
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fram till att om lärare ska undervisa elever efter deras respektive lärstil måste klasserna delas upp i 

grupper vid varje tillfälle för att ge ny information eller instruktioner. Detta kan då leda till att 

man kommer behöva dubblera antalet lärare på varje skola för att kunna tillgodose detta behov. 

Däremot skriver de i sin artikel att man inte kan se någon tydlig kunskapsförbättring hos elever 

när de får instruktionerna utifrån antingen den auditiva eller den visuella lärstilen. De kan inte 

heller hitta andra artiklar med samma utgångspunkt som styrker validiteten i denna hypotes. 

Författarna nämner även att man inte kan neka till att det finns vissa elever som gynnas av att få 

instruktioner baserade på en viss lärstil. Men de skriver även att lärares dragning till att använda 

olika lärstilar reflekteras i att de märker vilken lärstil som fungerar för en elev men inte för en 

annan. Forskarna har därför kommit fram till att det inte finns några vetenskapliga bevis för att 

instruktioner ska hållas inom en viss lärstil, utan att elever gynnas lika väl om lärstilarna blandas 

för att anpassas till alla i den aktuella gruppen (Pashler, McDaniel, Rohrer, Bjork, 2008).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De tre teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien är två olika perspektiv på den 

tidiga läsinlärningen, samt teorin om olika lärstilar. Det analytiska perspektivet på läsinlärning 

fokuserar på förståelsen av språket medan det syntetiska perspektivet lägger vikt på avkodningen 

av bokstäver och dess tillhörande ljud. De fyra olika lärstilarna är visuell, auditiv, kinestetisk och 

taktil lärstil. Slutligen presenteras kopplingen mellan de olika lärstilarna och de teoretiska 

perspektiven. 

4.1 Analytiskt perspektiv 

Inom det analytiska perspektivet på läsinlärning utgår eleverna ifrån helheten, orden, till delarna 

och tillbaka till helheten igen (Widebäck, 1998:71). Med detta menas att eleverna börjar med en 

sammanhängande text, vilken sedan kommer att analyseras och delas upp i mindre delar. Delarna 

är inte endast de minsta, bokstäverna, utan består även av satser, ord och stavelser, d.v.s. alla 

delar som ingår i skriftspråket. Till sist kommer dessa ord att återställas till en helhet (Åkerblom, 

1988:104). Inom perspektivet får eleverna pröva sig fram för att upptäcka nya ord och ordbilder 

genom sina tidigare erfarenheter kring språk (Ejeman & Molloy, 2005:88). Det analytiska 

perspektivet riktar sig mot elevernas kunskaper vilket då betonar läsinlärningens förståelsedel. 

Förståelse i detta sammanhang innebär inte endast elevernas förståelse för språket utan innefattas 

även av inlärningens process. Utifrån detta kan vikten av det samband som finns mellan elevernas 

tanke och språk poängteras (Åkerblom, 1988:103).  

 

Ett argument som kritiserar det analytiska perspektivet på läsinlärning är att metoder som ger 

eleverna för mycket kontext i sin läsning resulterar i läsare som gissar sig fram till rätt ord. Då de 

med hjälp av sammanhanget kan förutse vilket ord som författaren av texten menar istället för att 

identifiera det specifika ordet. T.ex. kan elever förutse via kontexten att författaren ska skriva om 

någon slags huvudbonad och läser då ”mössa” när ordet som står egentligen ska vara ”hatt” 

(Larsson, Rudberg & Nauclér, 1992:15). 

4.2 Syntetiskt perspektiv 

Inom det syntetiska perspektivet på läsinlärning utgår eleverna från delarna till helheten via en 

syntes av delarna, alltså bokstäverna och dess språkliga ljud (Ejeman & Molloy, 2005.176; 

Widebäck, 1998:71). Den svenska traditionen kring läsinlärning har varit att främst låta eleverna 

använda sig av det syntetiska perspektivet och då ljuda sig fram till ord. Eleverna behöver förstå 

att delar kan vara både bokstäver och kombinationer av bokstäver, att det bildas ett visst ord om 

bokstäverna kommer i en bestämd ordning och att det bildas ett annat ord om de kommer i en 
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annan ordning även om orden består utav samma bokstäver (Ejeman & Molloy, 2005:64). Orden 

som i början är väldigt korta, blir längre och längre och kommer så småningom bilda satser och 

fraser. Inom detta perspektiv är det upp till läraren att bestämma vilka ljud som ska läras in och i 

vilken ordning. I och med detta blir inlärningen mer en mekanisk ytinlärning där fokuseringen 

ligger på de mätbara effekterna. Inom detta perspektiv lägger läraren stor vikt på den lästekniska 

biten och bortser nästan helt från förståelsen av orden och dess grammatik (Åkerblom, 

1988:100–102).  

 

Kritiker mot det syntetiska perspektivet menar att om ord avkodas utan något sammanhang 

resulterar det i långsamma läsare. Ett annat problem är även att läsaren inte förstår texten som de 

läser med anledning av att det inte finns något relevant sammanhang att hänga upp förståelsen 

på. Att ljuda ut varje bokstav resulterar ofta i att eleverna i slutet av ordet har glömt vad de 

ljudade i början då för mycket energi tas från korttidsminnet. Det som förespråkarna menar är 

anledningen till att fokusera den tidiga inlärningen till att avkoda bokstäverna, är för att denna 

avkodning ska bli automatiserad. I och med automatiseringen kan eleverna då lägga denna 

frigjorda hjärnkapacitet på förståelsedelen inom läsinlärningen (Larsson, Rudberg & Nauclér, 

1992:12,15).  

4.3 Lärstilar 

De auditiva (hörsel) och visuella (syn) lärstilarna är enligt Rita Dunn de dominerande vid 

inlärning. Det har dock visat sig att förmågan att lära sig ökar om eleverna får möjlighet att 

variera fler lärstilar samtidigt. Om en elev inte besitter en stark auditiv eller visuell förmåga är den 

i ett större behov av andra förstärkningar i inlärningen för att kunna behålla kunskapen i minnet 

(Dunn, 2005:61, 67). Enligt Thies är en människas lärstil inte statisk utan endast en 

grundstruktur. Med ett medvetet arbete kan man därför även utveckla sina mindre starka sidor. 

Thies har i sin forskning konstaterat att 3/5 av lärstilsprofilen är genetiskt betingad medan 

resterande 2/5 är socialt inlärt (Thies, 2000:50-52). Inom och mellan olika grupper, t.ex. kön och 

ålder, finns det oavsett sammanhang alltid variationer. En större förståelse kring olika lärstilar 

leder till att skolan kan erbjuda ett effektivare arbetssätt som gynnar eleverna (Boström & 

Gidlund, 2009). Vid inlärning av de enskilda bokstäverna behöver de flesta använda sig utav fler 

sinnen för att befästa och öva på de utmärkande dragen för varje enskild bokstav. Detta gäller 

främst för de bokstäver som är visuellt och auditivt lika varandra. Eleverna lär sig hur 

bokstäverna ser ut på papper och hur de låter men genom att även använda sig utav övningen 

“spårning” ger man dem möjlighet att lära sig den specifika bokstaven även genom känseln. 

Auditiva övningar har generellt endast handlat om att eleverna ska lära sig hur bokstäverna låter. 

Men genom att öva sig på att identifiera vart i ett ord en viss bokstav förekommer får de förutom 

att analysera bokstavens placering i ordet även upptäcka de små ljudskillnaderna mellan 

bokstäverna (Fridolfsson, 2008:120–121). Man kan i stycket ovan identifiera en viss 
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meningsskiljaktighet mellan forskare rörande de fyra lärstilarna samt hur de ska användas i 

undervisning.  

4.4 Relationen mellan undervisningsmetoder, lärstilar och teoretiska 

perspektiv på läsinlärning  

Genom att sätta undervisningsmetoderna (som presenterades i bakgrunden) och de teoretiska 

perspektiven på läsinlärning i relation till varandra kan man se att metoderna LTG och Whole-

language båda främst utgår från en analytisk syn på elevers tidiga läsinlärning. LTG använder sig, 

som nämnts ovan (se s. 9), främst av en pedagogik där samtal, diktering och skrivande är 

grundstenarna i undervisningen. I likhet med LTG ligger metoden Whole-languages (se s. 10) 

utgångspunkter i skrivande, lyssnande och seende. Detta då läraren pekar på texten som läses 

högt och eleverna både kan se texten och höra hur ordbilderna låter. Eleverna förväntas, inom 

LTG, läsa både tyst för sig själva och högt för andra, samt lyssna och upprepa det som läraren 

säger. Inom Whole-language används “Big books” vilka är till för att stödja elevernas visuella 

inlärning. Då läraren pekar på ordet den läser, den auditiva inlärningen då eleverna hör när 

läraren läser högt samt när de diskuterar textens innehåll med varandra. Utifrån detta kan man se 

att de lärstilar som främst finns representerade inom dessa två metoder, är den auditiva och den 

visuella. Den Fonologiska metoden, Wittingmetoden och Bornholmsmodellen är alla tre främst 

grundade i ett syntetiskt perspektiv på den tidiga läsinlärningen. Inom den Fonologiska metoden 

(se s. 12) och Wittingmetoden (se s. 14) ligger tyngdpunkten i den auditiva lärstilen eftersom 

eleverna använder sig av fonem och sammanljudning av bokstäver. Inom Wittingmetoden 

använder man sig även av talböcker när eleverna inte än lärt sig läsa. Den visuella lärstilen 

framträder inom båda metoderna då eleverna ser den text som ska bearbetas. I 

Bornholmsmodellen (se s.11) utgår man till största del ifrån de visuella, auditiva och kinestetiska 

lärstilarna. Detta då man i undervisningen använder sig mycket av högläsning där eleverna 

utvecklar sin auditiva förmåga. Den visuella förmågan utvecklas då eleverna får träna sig på att 

dela upp ord i olika fonem samt skriva och läsa texter. Slutligen utvecklas den kinestetiska 

lärstilen genom användningen av språklekar så som rim och ramsor samt att forma bokstäver 

med kroppen. Metoden Att skriva sig till läsning (ASL) (se s. 13) är en blandning mellan de 

syntetiska och analytiska perspektiven på läsinlärning. Inom ASL använder man sig främst av den 

auditiva och den visuella lärstilen men mer åt den visuella då fokuseringen ligger kring elevernas 

eget skrivande. Läsandet tillkommer då eleverna läser sina egenproducerade texter. 
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5. Syfte och forskningsfrågor 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera lärares uppfattning och reflektioner kring olika 

läs- och skrivundervisningsmetoder.  

5.2 Forskningsfrågor  

Studiens forskningsfrågor är: 

 

 Hur bekväma anser sig lärare vara att bedriva tidig läs- och skrivundervisning?  

 

 Vilka metoder anger lärare att de använder sig av i den tidiga läs- och skrivundervisningen? 

 

 Hur viktigt verkar det vara för lärarna att hålla sig till en specifik undervisningsmetod i den 

tidiga läs- och skrivundervisningen? 

 

 Vilka lärstilar blir för eleverna tillgodosedda utifrån den läs- och skrivundervisning som 

lärarna bedriver? 
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6. Metod 

6.1 Metod för datainsamling 

Metoden för datainsamling valdes att vara enkät som skickades ut via mail till aktiva lärare (bilaga 

2). Genom att tillämpa enkät som datainsamlingsmetod blev det enklare att få in ett större antal 

svar från lärare och då kunna identifiera mönster kring deras erfarenheter och uppfattningar. 

Under processen av skapandet av följebrev och enkät har hänsyn tagits till vad Bell (2006:146-

147) anger som allmänna råd vid dess utformning och layout. Enkäten innehöll 6 frågor och 

inleddes med frågor som läraren garanterat kunde svara på, för att enkäten inte skulle kännas för 

tung i början. Frågorna övergick sedan till att bestå av givna svarsalternativ där de skulle markera 

sina val och därefter ange öppna motiveringar. En negativ aspekt med att endast tillämpa enkät 

som metod är att vi då inte haft någon möjlighet att ställa följdfrågor till lärarnas olika 

svar.  Däremot har vi använt oss av öppna frågor i enkäten där lärarna fick motivera sina val, 

vilket gav oss större möjligheter till att tolka svaren korrekt utifrån hur lärarna uppgett att de 

tänkt. Vi är dock medvetna om att genom att ställa öppna frågor ger vi lärarna möjlighet att välja 

om de vill utveckla sina svar eller inte. Samtidigt fanns en risk att svaren till de öppna 

motiveringarna hamnade utanför studiens forskningsfrågor. Enkäten är skriven på dator där 

programmet Word har använts. Frågorna hade därför inte fasta positioner vilket gjorde att lärarna 

kunde skriva hur långa svar de önskade. När enkäten var färdigställd skickades den till 

handledaren för att få klartecken att både enkät och följebrev var välformulerade och godkända 

för utskick (Bell, 2006:150). Lärarna fick två veckor på sig att besvara enkäten. Vi ansåg att både 

denna tid och enkät som metod var fördelaktigt då lärarna skulle få tillräckligt med tid att fundera 

över sin egen undervisning och därefter formulera sina enkätsvar.  De återsända enkäterna skrevs 

ut och raderades från mailen. Med tre dagar kvar valde vi att skicka ut en påminnelse till de som 

inte ännu återsänt oss enkäten. Trots detta hade vi efter sista svarsdatum inte fått in så många 

svar som vi hoppats på och valde då att skicka ut ytterligare en påminnelse till de som ännu inte 

svarat samt att enkäten skickades till ett antal andra lärare för att få studien mer tillförlitlig.  

6.2 Respondenter och urval 

I studien har det ingått ett antal aktiva lärare som svarat på enkäten. Enkäten skickades till en 

början ut till 23 stycken lärare, varav 17 återsände oss svar inom utsatt tid. Då detta antal inte var 

tillräckligt valde vi att skicka ut en påminnelse till de som inte svarat vilket då gav oss ytterligare 

fyra svar. Vi valde dessutom att skicka ut enkäten till sju nya lärare där fyra återsände oss svar. 

Totalt skickades enkäten till 30 stycken lärare varav 25 stycken återsände oss svar.  Av det totala 

antalet lärare som svarat är fem av dem förskoleklasslärare, två speciallärare samt 18 grundlärare i 
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de tidiga åldrarna. I analysen är det inte någon skillnad på vilken utbildning de har, då vi 

undersökt generellt vad aktiva lärare i dessa åldrar anser eftersom de alla arbetar mot samma mål 

oavsett vilken av dessa utbildningar de har. I analysen benämns respondenterna 1-25 för att inte 

göra någon åtskillnad på dem och för att de ska vara anonyma. 

 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval då de tillfrågade är till stor del personer vi 

känner sedan tidigare från t.ex. VFU, kollegor eller vänner med lärarutbildning av någon av de 

nämnda kategorierna. Bekvämlighetsurval innebär, enligt Hartman (2004), att man väljer 

respondenter som finns tillgängliga på olika sätt (Hartman, 2004:243). Vårt val blev då att tillfråga 

personer vi redan kände, vilka innehar rätt utbildning. Genom att endast skicka ut enkäten till 

lärare vi kände hade vi även hoppats på att få in mer utförliga svar. Vi tror inte att studien hade 

fått in lika rikligt med data om vi skickat ut enkäten till lärare vi inte kände till eller om vi valt att 

endast ha enklare enkätfrågor och istället ha skickat ut enkäten till många fler okända. 

Anledningen till att dessa valdes istället för att skicka enkäten till, för oss okända personer, var för 

att vi hoppades få en högre svarsfrekvens samt mer ingående svar.  

 

För att veta att vi hade villiga respondenter tillfrågades dessa muntligt då ett samtycke behövs vid 

vetenskapliga studier (Hermerén, 2011:50). I följebrevet (bilaga 1) informerades respondenterna 

om konfidentialitetskravet som råder vid undersökningens svarsbehandling (Hermerén, 2011:67). 

Med konfidentialitet menar vi att ingen annan än vi två som utför studien kommer ta del av 

svaren. Anledningen till att vi inte kunde utlova anonymitet var för att enkätsvaren skulle 

återsändas via mail och det då skulle finnas en risk att vi skulle kunna se vilken respondent som 

angivit vilket svar.  

6.3 Databearbetning  

Det totala antalet enkätsvar (25) är något i underkant. Vi hade hoppats på fler svar men genom 

att lärarna fått svara på öppna frågor och motiverat till de frågor som haft fasta svar anser vi att 

studiens data kompenserar för det låga antalet enkäter vi fick in, då det fanns mycket intressant 

data att analysera i frisvaren. 

 

För att analysera enkätsvaren utifrån forskningsfrågorna valde vi att sammanföra vissa 

enkätfrågor med varandra. Fråga 1, Hur många terminer har du arbetat som lärare med de yngre åldrarna i 

grundskolan och/eller i förskoleklass? och fråga 2, Jag känner mig bekväm med att arbeta med läs- och 

skrivundervisning, analyserades tillsammans för att kunna se om det finns ett samband mellan 

lärares yrkeserfarenhet och hur bekväma de känner sig inom den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. I enkäten där lärarna på en skala mellan 1-5  skulle markera hur bekväma de 

känner sig har vi valt att benämna de olika siffermarkeringarna i tre nivåer för att underlätta vid 

resultatredovisningen. De tre olika nivåerna finns vid 1, 3 och 5 på skalan, benämningarna vi valt 
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är för 1 helt bekväm, 3 ganska bekväm och för 5 obekväm. Fråga 3, Vilka undervisningsmetoder 

känner du till? och fråga 4, Vilken/vilka läs- och skrivundervisningsmetoder använder du dig av? 

analyserades tillsammans för att undersöka vilka av de utvalda undervisningsmetoderna som 

lärare känner till samt vilka av dessa de använder sig av. Fråga 5, Vilken/vilka lärstilar föredrar du att 

använda dig av? har analyserats både ensamt och tillsammans med fråga 4 för att kunna urskilja 

mönster i lärares undervisningsval. Fråga 6, Vad skulle du ge för tips till blivande lärare angående arbetet 

med läs- och skrivundervisning? har analyserats ensamt för att kunna hitta mönster och teman med 

vad lärarna anser vara det viktigaste i undervisningssammanhang. Resultaten vi fått efter att ha 

analyserat frågorna redovisas i löpande text, diagram samt tabeller. Fråga 1 och 2 presenteras i en 

tabell för att tydliggöra resultatet. Fråga 3 och 4 presenteras i ett stapeldiagram där fråga 3 utgörs 

av en grön stapel och fråga 4 en röd stapel. Staplarna har fått olika färger för att visa på skillnaden 

tydligt. Fråga 5 presenteras i ett ytterligare stapeldiagram där man kan se antalet lärare som 

använder alla fyra lärstilar, tre av dem eller endast två av dem. Dessa tre kategorier är åtskilda med 

tre olika färger för att tydliggöra skillnaden. Fråga 4 och 5 sammanställdes i en tabell för att visa 

ett tydligare samband mellan olika metoder och lärstilar som lärarna väljer att använda sig av. 

Som förklaring och komplement till dessa redovisningsformer finns en beskrivande förklaring av 

resultatet. Fråga 6 redovisas endast i löpande text.  

6.4 Analys av resultat 

Som nämnts ovan skrevs enkätsvaren ut i pappersform för att vi skulle få en bättre överblick över 

alla lärares olika svar. Redan innan enkäterna skickades ut till lärarna förväntade vi oss att 

sammanföra enkätfrågor med varandra för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Detta var 

något som vi sedan höll fast vid då vi ansåg att det fortfarande fungerade efter att vi fått tillbaka 

svaren. Vi visste dock att vår sista enkätfråga behövde stå ensamt då vi inte kunde förutse vilka 

tips som lärarna skulle skriva, dock hade vi som tanke att använda oss av olika teman. Efter att 

enkäterna skrivits ut läste vi igenom svaren tillsammans och diskuterade dem. Att läsa och 

diskutera tillsammans bidrog till att vi fick liknande synsätt. När sedan resultaten skulle 

presenteras och analyseras delades detta upp mellan oss. Analyserna lästes och färdigställdes 

sedan av båda för att vi skulle vara överens om de analyser som gjorts. Detta som nämnts ovan 

var den ursprungliga planen för hur enkätfrågorna skulle analyseras. Vi ansåg vid genomläsningen 

att även enkätfråga 5 behövde analyseras ensamt innan den kunde analyseras tillsammans med 

enkätfråga 4.  

 

För att analysera enkätfråga 1 & 2 skapades en avprickningstabell där vi prickade av hur länge 

lärarna arbetat i skolan samt hur bekväma dessa angett att de känner sig med den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Eftersom det blev oöversiktligt att ha alla terminer lärarna arbetat stående 

ensamma valde vi att gruppera dem i terminer om fyra då det inte fanns lärare under varenda 

termin. För att analysera enkätfrågorna 2 & 3, 5 samt 4 & 5 användes även här 
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avprickningstabeller. Sammanställningen från tabellerna till enkätfrågorna 2 & 3 samt 5 valde vi 

att presentera med två olika stapeldiagram. Enkätfråga 4 & 5 står kvar som tabell då detta blev 

mer översiktligt för denna fråga. För enkätfråga 6 kunde vi med svaren identifiera olika teman 

som de flesta av lärarna angett. Dessa tips bidrog till att vi fick information till temat om vikten 

att variera undervisningsmetoder, samt till teman om läsande och undervisningsmaterial. Denna 

enkätfråga var den enda där inte alla lärares hela svar presenterades, dock presenteras allas svar i 

alla de resterande enkätfrågorna.  

6.5 Reflektion över metoden 

Genom att studien är av kvantitativ karaktär blir den relativt tillförlitlig då vi med hjälp av 

enkäten kunnat få in ett större antal svar än vi kunnat få genom t.ex. intervjuer. På grund av det 

systematiska upplägg som enkäten innehar samt på det sätt som vi valt att göra analysen på 

stärker båda studiens reliabilitet. Denna stärks ännu mer då enkätens frågor är utformade på ett 

sådant sätt att de kan ställas till vilka lärare som helst, inom de tidiga åldrarna. Vad gäller studiens 

validitet så stärks denna då frågorna som ingår i enkäten är av sådan karaktär att de ger data till 

det syfte och forskningsfrågor som finns samt att svaren på de öppna frågorna kompenserar för 

den låga svarsfrekvensen i studien. Forskningsfrågorna var de som enkätfrågorna baserades 

utifrån för att få så hög validitet som möjligt på studien. De källor som har använts kommer från 

forskare och annan adekvat litteratur vilka vi har bedömt ge en hög validitet. Dessa 

undervisningsmaterial är dock skrivna av författare som sammanställt andra texter vilket då blir 

sekundärkällor (Bell, 2006:117–118). Dessa sekundärkällor kan ifrågasättas då författarna har 

gjort egna tolkningar som vi i vår tur varit tvungna att tolka igen. 
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7. Analys & Resultat 

7.1 Lärares känsla kring undervisningen kontra arbetserfarenhet 

På studiens forskningsfråga, ”Hur bekväma anser sig lärare vara att bedriva tidig läs- och 

skrivundervisning?” har enkätsvaren för de två första frågorna resulterat i det som nedan kommer 

att presenteras i tabell 1 och underliggande löptext. På enkätens fråga, Hur många terminer har du 

arbetet som lärare med de yngre åldrarna i grundskolan och/eller förskoleklass? har det valts att gruppera 

svaren med grupper om fyra terminer åt gången. Detta då det inte var många av de lärare som 

svarade som hade arbetet precis lika länge. Det högsta talet är valt utifrån att det överensstämmer 

med den lärare som arbetat längst, 40 terminer. Lägsta antalet terminer, 1 termin, valdes för att 

kunna se hur alla tänkte kring detta oavsett hur länge de arbetat. Denna fråga har sedan 

kombinerats med enkätens fråga, Jag känner mig bekväm med att arbeta med läs- och skrivundervisning? 

för att kunna avgöra lärares känsla inför arbetet med den tidiga läs- och skrivundervisning. På 

denna fråga skulle de markera på en skala från 1-5, där 1 är stämmer helt och 5 är stämmer inte alls, 

hur bekväma de uppger att de kände sig i detta arbete. 

 

 

 

 

Tabell 1: Lärares känsla kring den tidiga läs- och skrivundervisning i relation till arbetserfarenhet. 
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I grupp 1 ser vi att det ingår fyra stycken lärare. Av dessa lärare har två stycken markerat 3 i den 

femgradiga skalan, en markerade 2 och en markerade 1. I grupp 2 ingick endast en lärare som 

markerade 4 på skalan. Även i grupp 3 ingick endast en lärare som markerade 2 på skalan. I grupp 

4 ingick det tre lärare varav alla markerade 1 på skalan. Den 5:e gruppen består av fyra lärare som 

där tre stycken markerat 1 och en har markerat 2. I både grupp 6 och 7 ingår det två lärare där de 

från grupp 6 har markerat 1 medan de från grupp 7 satt en markering på 1 och en på 2. I grupp 8 

finns det tre lärare som alla markerat 1 på skalan. I 9:e gruppen ingår det två lärare som även de 

båda markerat 1 på skalan. Även de tre lärare som ingår i grupp 10 har markerat 1. 

 

Utifrån tabellen kan vi konstatera att de flesta lärare uppger att de känner sig bekväma inom den 

tidiga läs- och skrivundervisningen. I grupp 1 kan man konstatera att även om de endast arbetat 

1-2 år uppger de sig från ”ganska bekväma” till ”helt bekväma” då de har markerat från 3 till 1 på 

skalan. I motsats till detta har läraren i grupp 2 (2,5-4 år i yrket) uppgett att denne känner sig 

relativt obekväm på den tidiga läs- och skrivundervisningen. Enkäten frågade endast efter lärarnas 

känsla kring det egna arbetet, alltså utgör den en självskattning vilket inte har med deras egna 

prestationer i undervisningen att göra. Grupp 3, 5 och 7 innehåller alla lärare som markerat 2 på 

skalan. Resterande lärare i dessa grupper samt alla de lärare som ingår i grupperna 4, 6, 8, 9 och 

10 har markerat 1 på skalan. Att dessa lärare uppgett att de känner sig helt bekväma beror kanske 

på att de under många år har undervisat många olika elevgrupper och gjort fel, ändrat och 

förbättrat. Genom detta har de skapat sig erfarenheter kring hur man kan tillgodose alla elevers 

olika behov och sätt att lära, samt lärt sig vilka metoder som fungerar till vilket inlärningsstoff.  
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7.2 Vilka inlärningsmetoder känner lärarna till och använder sig av? 

På studiens forskningsfråga, ”Vilka metoder anger lärare att de använder sig av i 

undervisningen?” finner vi resultat genom svaren på enkätens tredje och fjärde fråga. På enkätens 

fråga, Vilka inlärningsmetoder känner du till? samt Vilken/vilka läs- och skrivinlärningsmetoder använder du 

dig av? Har vi valt att visa på skillnaden mellan dessa frågor då de metoder man hört talas om inte 

alltid är de man använder sig av. Vi tyckte att det var relevant att redovisa vilka av metoderna de 

hört talas om då vi ville se hur allmänt kända de olika metoderna var. Dessa två frågor är 

redovisade i staplar som är uppställda bredvid varandra ovanför respektive metod för att peka på 

skillnaden mellan metoderna. 

 

 

Antal lärare 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att alla 25 lärare uppgett att de kände till metoden LTG och av dem var det sju 

som tillämpade metoden i praktiken. 23 stycken uppgav att de kände till metoden Whole-

language, varav tre tillämpade den i praktiken. Alla 25 lärare uppgav att de kände till 

Bornholmsmodellen och av dessa använde sig 20 stycken av metoden. Alla 25 lärare uppgav att 

de kände till den Fonologiska metoden och 22 stycken använde den i praktiken. 20 av lärarna 

uppgav att de kände till ASL och tio stycken använder den. 13 av lärarna uppgav att de kände till 

Wittingmetoden men ingen av dem tillämpade den i praktiken. 

 

0

5

10

15

20

25

30

Vilka inlärningsmetoder
känner du till?

Vilken/vilka läs- och
skrivinlärningsmetoder
använder du dig av?

Diagram 1: Vilka läs- och skrivundervisningsmetoder känner lärarna till och använder sig av? 
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En anledning till att många av lärarna uppgett att de tillämpade den Fonologiska metoden och 

Bornholmsmodellen kan bero på att många blivit upplärda från den Fonologiska metoden. Att 

sedan många uppgett att de använder sig av Bornholmsmodellen kan bero på att de två 

metoderna är liknande till sina arbetssätt samt att det bedrivits mycket forskning kring 

Bornholmsmodellen. Varför ingen av lärarna uppgett att de tillämpade Wittingmetoden kan bero 

på att det var få som hade hört talas om den. Det kan även bero på att lärare anser att 

Wittingmetodens arbetsprocess tar lång tid att utföra samt att det finns andra metoder som de 

anser fungerar bättre. Att cirka hälften av de som uppgett att de kände till ASL tillämpade den i 

praktiken kan bero på att metoden är relativt ny som inlärningsmetod vilket kan leda till att de 

tycker metoden är ett bra komplement till de övriga inlärningsmetoderna de använder sig av. På 

grund av att den är så pass ny som den är kan det vara en bidragande orsak till att många hört 

talas om den men inte tillämpar den. Varför det endast var tre lärare som uppgett att de 

tillämpade metoden Whole-language kan bero på att storböckernas koncept passar bättre in i 

förskoleklassen där många av eleverna inte lärt sig läsa än. När eleverna börjar årskurs 1 finns 

oftast en stor variation kring vart de befinner sig kunskapsmässigt. På grund av detta kan många 

lärare anse att andra metoder passar in bättre för att se till elevers olika kunskapsnivåer och vidare 

utveckling. Slutligen såg vi att nästan alla uppgett att de kände till LTG men att endast sju stycken 

uppgett att de använde sig av den. Detta kan bero på att metoden innehåller många steg vilket gör 

den tidskrävande. Av de som uppgett att de använde sig av LTG har alla även skrivit att de 

använder sig av andra metoder samtidigt.  

 

Resultatet för enkätfrågorna ovan svarar även på forskningsfrågan, ”Hur viktigt verkar det vara 

att hålla sig till en specifik inlärningsmetod?”. Utifrån lärarnas svar kan man utgå ifrån att de 

generellt inte tycker detta då majoriteten av lärarna varierar och blandar metoder i sin 

undervisning.  

7.3 Användning av olika lärstilar 

Utifrån studiens forskningsfråga ”Vilka lärstilar blir för eleverna tillgodosedda utifrån den 

undervisning som lärarna bedriver?” finner vi ett resultat genom lärarnas svar på enkätens femte 

fråga, Vilken/vilka lärstilar föredrar du att använda dig av?  Diagram 2 visar vilka lärstilar lärarna anser 

att de tillgodoser för eleverna genom undervisningen. Vi har identifierat tre olika grupper utifrån 

enkätsvaren. Den lodräta axeln anger antal lärare och den vågräta axeln anger olika lärstilar. Den 

rosa delen av staplarna visar de lärare som angett att de tillgodoser eleverna att använda alla 

lärstilar. Den lila delen av staplarna visar det antal lärare som uppgett att de tillgodoser eleverna 

med visuell, auditiv och kinestetisk lärstil. Till sist visar den gröna delen av stapeln det antal lärare 

som endast tillgodoser eleverna med den visuella och den auditiva lärstilen. Hela staplarna för 

varje lärstil visar med hjälp av de olika färgerna det totala antalet lärare inom varje lärstil. 
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Antal lärare 

 

 

 

 

 

Svaren på enkätfrågan resulterade i att 16 lärare uppgett att de använder sig av alla lärstilarna, den 

visuella, auditiva, kinestetiska och den taktila lärstilen i sin undervisning. Fyra av lärarna uppger 

att de föredrar att använda sig av den visuella, auditiva och kinestetiska lärstilen. Resterande fem 

lärare uppger att de föredrar att enbart använda sig av den visuella och den auditiva lärstilen. 

Varför de flesta lärarna uppgett att de använder sig av varierande undervisningssätt kring de fyra 

lärstilarna kan bero på, som forskning visar, att elever lär bäst på olika sätt trots att målen i 

grunden är samma för alla. Som de flesta lärarna motiverade kan man se att de är överens om att 

det är viktigt att variera lärstilarna för att nå ut till fler elever. Detta kan även resultera i en mer 

varierad undervisning med mer motiverade elever. Fler lärare har uppgett att de föredrar att 

endast använda sig av den visuella och den auditiva lärstilen och enligt respondent 9 beror detta 

på ”att de flesta barnen lär sig visuellt eller auditivt” samt ”det blir inte lika rörigt i klassrummet 

som när man gör den kinestetiska”. En annan anledning är enligt respondent 10 att man 

undervisar på det sätt man är mest bekväm på. ”Jag tror inte att man kan undervisa något som 

man inte är bekväm med”. Denna menar även att om detta görs ”blir det ingen kvalitet på 

undervisningen”. Sveriges strikta lärobokskultur kan dessutom vara en bidragande faktor till 

användandet av endast den visuella och auditiva lärstilen då det kan vara svårt att inkludera 

praktiskt arbete. 
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Diagram 2: Användning av olika lärstilar. 
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7.4 Kopplingen mellan läs- & skrivinlärningsmetoder och lärstilar 

Utifrån en sammanställning av kopplingen mellan inlärningsmetoderna som lärarna uppgett att de 

tillämpar och vilka lärstilar de uppgett att de använder sig av har vi fått fram följande resultat, se 

tabell 2. Tabellen är en sammanslagning av enkätens fjärde fråga, Vilken/vilka läs- och 

skrivinlärningsmetoder använder du dig av? samt enkätens femte fråga Vilken/vilka lärstilar anser du att 

du tillgodoser för eleverna? Det som visas är antalet lärare som uppgett att de tillgodoser elevernas 

specifika lärstilar inom de metoder som de har uppgett att de tillämpar. Eftersom lärarna i många 

fall uppgett att de använder sig av olika metoder och inom dessa tillgodoser elevernas olika 

lärstilar, kommer inte siffrorna att stämma överens med antalet tillfrågade lärare. De kan även ha 

angett att de använder olika många lärstilar inom samma metod vilket ger olika antal under 

respektive lärstil i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

Av de sju lärare som uppgett att de undervisar utifrån metoden LTG använder sig alla utav de 

fyra lärstilarna. Samma gäller även för de tre lärare som uppgett att de undervisar med metoden 

Whole-language. 20 lärare har uppgett att de använder sig av Bornholmsmodellen. Av dessa 

använder sig samtliga av den visuella och auditiva lärstilen medan det är 15 stycken som 

dessutom använder sig av den kinestetiska lärstilen och åtta stycken som använder den taktila 

lärstilen. Den fonologiska metoden har 22 lärare uppgett att de tillämpar och där alla använder sig 

av den visuella och den auditiva lärstilen. 20 stycken av lärarna har även uppgett att de använder 

sig av den kinestetiska lärstilen och 13 stycken av den taktila. Av de 10 lärare som uppgett att de 

undervisar med hjälp av ASL har 9 av dem angett att de använder sig av alla fyra lärstilar. 1 lärare 

använder sig här enbart av den visuella och den auditiva lärstilen. I detta fall är Wittingmetoden 

Tabell 2: Kopplingen mellan läs- & skrivundervisningsmetoder och lärstilar 
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ett extremvärde. Då ingen angett att de använder sig av denna metod kan ingen heller använda 

någon lärstil. Inom de metoder som lärarna uppgett att de tillämpar använder sig alla utav den 

visuella och auditiva lärstilen. Utav dessa är det flera som använder sig utav den kinestetiska och 

taktila lärstilen, dock inte alla. Den taktila lärstilen är den som används minst. Detta resultat kan 

bero på att det traditionella sättet att undervisas på är genom tillämpning av den visuella och 

auditiva lärstilen. 

7.5 Tips till blivande lärare 

Genom enkätens sjätte fråga, Vad skulle du ge för tips till blivande lärare angående arbetet med läs- och 

skrivundervisning? har en sammanställning gjorts från lärarnas svar. Bland dessa svar finns 

information som kan besvara studiens forskningsfråga, ”Hur viktigt verkar det vara att hålla sig 

till en specifik inlärningsmetod?”.  

 

Elever lär sig bäst på olika sätt och behöver därför olika slags stöd i sitt lärande. Enligt 

respondent 1 gäller det som lärare ”att inte vara enfilig utan öppna upp för olika 

lärandeperspektiv”. Denne skriver även att ”märker man att en metod inte passar en elev – våga 

byt och se hur eleven lär sig bäst!”. Även respondent 16 trycker på att ”elever är olika och alla 

individer behöver olika motivation och lärsätt”. Lärarna menar även att det gäller att känna sig 

säker i den eller de metoder som man vill använda i klassrummet. I samtal med elev och 

vårdnadshavare kan man få nycklar till hur eleven lär, och vad som kan behövas för att just den 

eleven ska komma vidare i sin läs- och skrivutveckling.  

 

Då det kommer till läsande pekar respondent 24 på vikten med ”att arbeta strukturerat och tydligt 

med läs- och skrivinlärning till en början, så att eleverna får en tydlighet i arbetsprocessen och där 

de tydligt ser sin utveckling”. Många av lärarna har nämnt hur viktigt det är för eleverna att läsa 

mycket i olika sammanhang. Detta kan t.ex. läsas hos respondent 19 som tycker det är viktigt att 

”uppmuntra sina elever redan från början att läsa mycket och ofta både hemma och hos dig i 

klassrummet”. Respondent 3 skriver, tillsammans med fler lärare, att ”högläsning är en viktig 

aspekt när eleverna ska lära sig läsa”. Respondent 5 skriver att ”det är viktigt tidigt låta eleverna 

ställa frågor till det de hört på eller läst för att utveckla sin läsförståelse och sin kognitiva förmåga. 

Läs- och skrivutveckling ska ju inte stanna bara för att man lärt sig ”läsa snabbt” (som många 

barn tror) utan det finns så mycket mer att utveckla”. Boktips är även något som fler lärare menar 

kan öka motivationen hos eleverna. Respondent 13 menar att ”ett läsutvecklingsschema är bra att 

ha över eleverna så du kan följa deras utveckling. Detta läsutvecklingsschema är även bra att visa 

föräldrarna på utvecklingssamtalen”. Detta belyses även av fler andra lärare. För att motivera 

eleverna till läsande är det enligt respondent 21 ”viktigt att ge eleverna möten med läsande och 

skrivande förebilder: andra elever, syskon, föräldrar och andra släktingar, författare, m.fl. Bara det 

är personer som talar passionerat om läsandet och skrivandet. Önskan om att vara en läsande och 
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skrivande person ska vara lika stark som önskan om att bli artist, fotbollsproffs eller astronaut”. 

Denne menar även att ”om våra elever ska orka ta sig igenom alla de tusentals timmar som 

behövs för att bli en god läsare och skribent behöver de känna samma entusiasm och vilja träna 

lika hårt som de gör för att bli fotbollsproffs. Tillsammans med det batteri av metoder och sätt 

som gör att elever kan bli läs- och skrivproffs”. I likhet med detta menar respondent 25 att man 

inte heller som lärare ”bör vara rädd för att ta hjälp av annan personal på skolan t.ex. 

specialpedagog eller -lärare, fritidshemspersonal, för att få tips för att kunna anpassa 

undervisningen till den enskilda eleven”. 

 

Då det kommer till undervisningsmaterial menar ett antal av lärarna som t.ex. respondent 6 

skriver, att ”var inte beroende av en läsebok. Ha gärna en grundbok t.ex. ABC-klubben men 

använd sedan olika metoder och verktyg och anpassade texter efter elevernas olika förmågor”. 

Ett effektivt sätt att bedriva undervisningen på är att låta dem arbeta praktiskt med olika material.  

Respondent 17 skriver att ett bra och lekfullt sätt är att ”t.ex. forma kroppen till en bokstav eller 

spåra sandpappersbokstäver”. Många anser att det viktigaste är att man är bekväm i det man gör 

och att man ser resultat, då något fungerar bra i en viss elevgrupp men inte i en annan. Som 

respondent 14 skriver är det ”viktigt att vara systematisk och lugn och skapa goda rutiner för hur 

du ska lära ut. Skapa goda klassrumsklimat där det är okej att göra fel, annars kommer de att 

hämmas i sin läs- och skrivutveckling. Ett bra sätt är att arbeta med korta kontinuerliga övningar, 

så att eleverna känner igen sig och tränar ofta. Det är även bra att utgå ifrån deras intresse och 

skapa lärorika, lustfyllda läs- och skrivuppgifter som de motiveras av”.  

 

Till sist tipsar ett flertal av lärarna om att det är viktigt att man tar tillvara på både sin egen och 

elevernas fantasi och kreativitet. Eleverna lär sig bäst i positiva sociala sammanhang och se till att 

man som lärare litar på att man kan lära ut! 
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8. Diskussion 

De amerikanska forskarna Pashler, McDaniel, Rohrer, Bjork (2008) som undersökte hypotesen 

om att elever gynnas och får bättre studieresultat om de erbjuds individualiserade instruktioner 

utifrån sin lärstil, menar i sitt resultat att detta inte går att bevisa. Utifrån de lärare som deltagit i 

denna studie kan vi se att de har uppgett att de varierar undervisningsmetoder. Detta resultat var 

något vi hade förväntat oss eftersom alla elever har olika behov och lär sig på olika sätt. Detta 

undervisningssätt, att variera undervisningsmetoder och lärstilar, stärks både av de amerikanska 

forskarna och utav forskare i Sverige, t.ex. de som anlitats av Skolverket (2012), vilka menar att 

lärarna är de som märker på eleverna vilken/vilka lärstilar som passar just dem, vilket även gäller 

för olika undervisningsmetoder. På detta sätt tillgodoser lärarna alla elevers olika behov och 

förutsättningar för att ta till sig undervisningen på bästa sätt. Pashler m.fl. (2008) har även 

kommit fram till att om lärare ska undervisa elever efter deras respektive lärstil måste klasserna 

delas upp i grupper vid varje tillfälle för att ge ny information eller instruktioner. Detta skulle 

enligt oss inte vara möjligt med tanke på hur skolorganisationen ser ut idag. 

 

Som redovisats i analysen var det Bornholmsmodellen och Fonologiska metoden som är de läs- 

och skrivundervisningsmetoder som flest lärare uppgav att de tillämpar i praktiken. Detta resultat 

förvånade oss inte då detta skulle, som Westlund (2013b) skriver, kunna bero på att den 

syntetiska metoden, som dessa båda bygger på, är den man använt sig mest av i svensk 

undervisningstradition. Att den syntetiska metoden fortfarande är den dominerande kan bero på 

att forskning har styrkt att de auditiva och visuella lärstilarna är komplement till varandra i 

elevernas språkutveckling. Ytterliga en anledning till att många lärare tillämpar den Fonologiska 

metoden skulle kunna bero på att man är upplärd från denna metod när man själv gick i skolan. I 

motsats till detta skulle anledningen till att så få lärare uppgett att de tillämpar metoden Whole-

language, kunna vara att de inte blivit upplärda av metoden själva samt att den inte har samma 

namn i olika länder. Detta kan enligt oss bidra till att lärare då känner sig osäkra på om de 

använder den eller inte och av den anledningen valt att inte markera den som använd. En annan 

anledning kan vara som nämndes i tidigare kapitel att denna metod främst används i en kontext 

där eleverna börjar skolan vid 5-års ålder, vilket inte sker i Sverige. Till sist kan en anledning till 

detta vara att den under en lång period varit offer för publiciteten kring läsdebatten som Anita 

Hjälmes (1999) avhandling diskuterar och som pågick i Lärartidningen från sent 70-tal. Ytterligare 

en intressant aspekt, som vi såg i analysen och som vi inte hade förväntat oss, var att det var 

väldigt få lärare som uppgav att de kände till Wittingmetoden, trots att även denna ingick i 

läsdebatten. Det var inte heller någon av lärarna som uppgav att de använde sig av den vilket går 

emot den tes vi haft ovan om den Fonologiska metodens popularitet med tanke på att den är en 

äldre metod. 
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När det kommer till hur bekväma lärare uppger att de känner sig i att undervisa inom den tidiga 

läs- och skrivundervisningen frågades det endast efter deras egen personliga känsla. Detta betyder 

dock inte att resultatet visar på deras faktiska förmåga att undervisa inom tidig läs- och 

skrivinlärning, utan det är en självskattning de gjort över sin egen känsla kring arbetet. Därför 

behöver inte de utstickande resultaten från analysen betyda att någon lärare är mycket bättre eller 

sämre än någon annan. Som Alatalos (2011) avhandlingen tar upp är det en pedagogiska 

utmaning att kunna bemöta eleverna där de befinner sig och därför är det en förutsättning att 

lärare besitter kunskaper inom den tidiga läs- och skrivundervisningen. Dock kan vi se att de 

lärare med längre yrkeserfarenhet anger en högre självkänsla kring arbetet, vilket var ett förväntat 

resultat eftersom man oftast känner sig mer bekväm då man fått mer erfarenheter. Vi kan dock 

inte veta om några av lärarna använder de undervisningsmetoder och lärstilar som är optimala för 

just den elevgrupp de undervisar i. Som vårt resultat visar uppger lärare att de varierar 

undervisningsmetoder och erbjuder eleverna undervisning där eleverna kan använda sina olika 

lärstilar. Eftersom eleverna tar in kunskap på olika sätt anser vi att det är viktigt att denna 

variation finns i klassrummen. Detta är även något som Rita Dunn (2005) förespråkar då hon 

menar att förmågan att lära sig ökar om eleverna får möjlighet att variera flera lärstilar. Även Lena 

Boström (2009) menar detta då hennes forskning visat på att det inte enbart finns en lärstil som 

passar alla elever och att de i många fall inte föredrar att använda sig av endast en utan fler 

lärstilar samtidigt.  

 

Som nämndes i inledningen menar Berg (2011) att lärarstudenter anser att de får för lite praktisk 

undervisning om hur man lär elever läsa och skriva. Dock får man teoretisk undervisning om de 

vanligaste metoderna, vilket gör att man då har en förkunskap om vilka man kan använda sig av 

som färdig lärare. Det vi förväntat oss med studien gick emot detta då vi trodde att det skulle vara 

fler av de lärare som arbetat under en kort tid som skulle känna sig mer obekväma än de angett. 

Detta är i sig ett bra resultat både för den svenska skolan och för lärarutbildningen. Dock är det 

fortfarande något som vi ställer oss lite kritiska till då man under denna korta period förmodligen 

inte hunnit träffa på alla olika individuella inlärningsbehov som kan finnas i skolan. Att läraren 

som i grupp 2 angett ett relativt lågt resultat (markerade 4) skulle enligt oss kunna bero på att 

denne arbetat endast något år inom skolan och därför inte fått undervisa i olika typer av 

gruppkonstellationer ännu. Detta låga resultat är svårt att motivera då det inte fanns någon 

möjlighet att fråga läraren följdfrågor. Att två lärare som arbetat från 8,5 år eller mer markerade 2 

på skalan var något vi förväntat oss men ändå ifrågasätter då resterande lärare i dessa grupper 

markerade 1. Att markera 2 är inte ett lågt svar, men det skulle kunna bero på att lärarna inte 

känner sig helt bekväma kring detta arbete trots att de arbetat många år inom yrket. Ytterligare en 

anledning skulle enligt oss kunna vara att de anser att man alltid kan fortsätta att utvecklas inom 

sin profession och av den anledningen inte vill markera det ”bästa” alternativet.  
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9. Slutsats 

Kan vi då utifrån studien svara på frågan som formulerades i uppsatsens titel, om hur man gör 

för att omsätta forskning till praktik i den tidiga läs- & skrivundervisning? Studien visar att de 

verksamma lärarna inte tillämpar endast en läs- och skrivundervisningsmetod utan varierar 

metoder och lärstilar för att kunna tillgodose alla elevers olika behov vid läs- och skrivinlärning, 

samt för att anpassa till det stoff som ska läras in. Av de utvalda metoderna var det ingen metod 

som respondenterna inte kände till alls, däremot kände inte alla respondenter till alla metoder. De 

uppgav att de generellt känner sig bekväma att undervisa kring läs- och skrivundervisning. Detta 

blir framför allt tydligt hos de lärare som varit verksamma under många år. Forskare och 

förespråkare har alltid och kommer förmodligen alltid att vara oense om vilken av den analytiska 

och syntetiska metoden som är den mest välfungerande. Dock finns det ståndpunkter där de 

båda metoderna är överens, vilket istället borde vara där fokuseringen ligger inom forskningen 

för att sedan utveckla det ultimata undervisningssättet. 

 

Alla elever oavsett behov, behöver tidigt få igång den inre motivationen och på ett bra sätt 

komma igång med sitt läsande och skrivande för en god utveckling. Genom att erbjuda 

varierande arbetssätt kan vi skapa blivande läs- och skrivproffs. 

 

Vi alla är lika olika! 
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Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Elise Cronqvist och Evelina Ersson och studerar sista terminen på 

grundlärarprogrammet, inriktning fk-3 vid Uppsala universitet. Vi skriver nu på vårt sista 

självständiga arbete (examensarbete) som handlar om läs- och skrivundervisningsmetoder.  

Syftet med denna undersökning är att kartlägga och analysera lärares uppfattning och 

reflektioner kring olika läs- och skrivundervisningsmetoder.   

Svaren i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt. Med konfidentiellt menar vi att vi kan 

lova att det inte kommer gå att identifiera vilken respondent som angett vilket svar.  Dock 

kommer vi att se vilka som har skrivit vad eftersom svaren skickas in via mail. Enkäten 

kommer att skivas ut utan namn och mailen kommer därefter att raderas.  

 

Skriv direkt i dokumentet och markera de svarsalternativ ni väljer med ex en färg, 

understrykning eller fet stil.  

 

 

 

Skicka svaret till:  

 

cronqvist.elise@gmail.com 

 

Vi skulle vara tacksamma om vi kan få svaren så fort som möjligt men senast onsdag den 

13/4! 

 

 

 

 

Tack! 

Elise Cronqvist & Evelina Ersson 
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Bilaga 2: Enkät 

 

Vi alla är lika olika  

– att omsätta forskning till praktik i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, hur gör man? 

 

1. Hur många terminer har du arbetat som lärare med de yngre åldrarna i grundskolan 
och/eller i förskoleklass? 

 

 

2. Jag känner mig bekväm med att arbeta med läs- och skrivundervisning. (Markera siffran 
som stämmer mest). 

 

 1  2  3  4  5 

 stämmer helt stämmer inte alls

   

 

3. Vilka undervisningsmetoder känner du till? (Markera alternativen) 

 

LTG (läsning på talets grund) 

Kiwimetoden (storbok och lillbok, Whole-language) 

Bornholmsmodellen (stimulering av språklig medvetenhet) 

Fonologiska metoden (traditionell läsning med ljudning) 

ASL (skriva sig till läsning) 

Wittingmetoden (psykologiska metoden) 

 

 

4. Vilken/vilka läs- och skrivundervisningsmetoder använder du dig av?  

 

 

Motivera! 
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5. Vilken/vilka lärstilar anser du att du tillgodoser för eleverna? (markera alternativen som 
stämmer in). 

 

Den visuella lärstilen 

Den auditiva lärstilen 

Den kinestetiska lärstilen 

Den taktila lärstilen 

Alla! 

 

 

Motivera! 

 

 

6. Vad skulle du ge för tips till blivande lärare angående arbetet med läs- och 
skrivundervisning?  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 


