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Abstract 
The aim of this study is to investigate how educators in preschool-class and year 1 in primary 
school teach their pupils how to read and write, and what methods teachers use to aid this 
process. The aim is also to see what the connection is between the time it takes for the pupils 
to learn how to read and write and their development towards literacy. A questionnaire was 
sent out to collect data of how teachers in preschool-class and year 1 work with literacy using 
LTG, Whole language, the Wittingmethod and the Tragetonmethod. The teachers also got the 
opportunity to mention other methods that they used in their education. Most of the teachers 
immediately start teaching the pupils how to read and write. Learning how to read and write 
takes approximately half a year for a pupil without any reading and/or writing difficulties. 
Teachers commonly use a variety of methods in their education. 

Keywords 
Learning to read, learning to write, LTG, Whole language, Wittingmethod, Tragetonmethod.



 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 
1. Studien undersöker när elevers läs- och skrivinlärning påbörjas och hur lång tid denna 
inlärning tar. Dessutom undersöker studien vilka metoder som lärarna använder sig av i sin 
undervisning för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. En enkät skickades ut för att 
samla data om hur verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läs- och 
skrivinlärningen med hjälp av Läsning på talets grund, Whole language, Tragetonmetoden och 
Wittingmetoden. Lärarna fick även nämna övriga metoder de använde sig av i sin 
undervisning. De flesta lärare börjar med läs- och skrivinlärningen i sin undervisning direkt 
då de får sina elever. Denna läs- och skrivinlärning tar ungefär ett halvår för en elev utan 
större läs- och skrivsvårigheter. Allra vanligast är det att en lärare använder sig av en 
blandning av läs- och skrivinlärningsmetoder i sin undervisning. 

Nyckelord 
Läsinlärning, skrivinlärning, LTG, Whole language, Wittingmetoden, Tragetonmetoden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund ............................................................................................................................1 

1.1 Syfte .........................................................................................................................................2 

1.1.1 Frågeställningar ............................................................................................................................... 2 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång ................................................................................2 

2.1 Läs- och skrivinlärning ..............................................................................................................3 

2.2 Språklig medvetenhet ..............................................................................................................4 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet ................................................................................................................. 5 

2.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder ...............................................................................................6 

2.3.1 Wittingmetoden .............................................................................................................................. 7 

2.3.2 Läsning på talets grund (LTG) ........................................................................................................... 8 

2.3.3 Whole language .............................................................................................................................. 9 

2.3.4 Tragetonmetoden .......................................................................................................................... 10 

2.3.5 Sammanfattning av läs- och skrivinlärningsmetoder....................................................................... 11 

3. Teoretiska utgångspunkter ..............................................................................................12 

3.1 Behaviorism ........................................................................................................................... 12 

3.2 Social ekologi.......................................................................................................................... 12 

3.3 Humanistisk psykologi ............................................................................................................ 13 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter ...................................................................... 14 

4. Metodologisk ansats och val av metod ............................................................................15 

4.1 Enkät ...................................................................................................................................... 15 

4.2 Urval....................................................................................................................................... 16 

4.3 Forskningsetiska överväganden.............................................................................................. 18 

4.3.1 De fyra huvudkraven ..................................................................................................................... 18 

4.4 Genomförande ....................................................................................................................... 20 

4.5 Metodkritik ............................................................................................................................ 20 

5. Resultat och analys ..........................................................................................................21 

5.1 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder ..................................................................... 21 



 

5.2 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder ..................................................................... 22 

5.3 Påbörjan av läs- och skrivinlärning med hjälp av en metod .................................................... 24 

5.4 Sammanfattning av resultaten ............................................................................................... 25 

6. Diskussion ........................................................................................................................26 

6.1 Påbörjan av läs- och skrivinlärning med hjälp av en metod .................................................... 26 

6.2 En blandning av metoder i undervisningen ............................................................................ 27 

6.3 Urval....................................................................................................................................... 28 

6.4 Vidare studier ......................................................................................................................... 28 

6.5 Avslutande sammanfattning .................................................................................................. 29 

7. Referenser ........................................................................................................................30 

Bilagor 

Figurer 

Figur 1 Åldersfördelning ................................................................................................................... 16 

Figur 2 Lärarlegitimation .................................................................................................................. 17 

Figur 3 Lärarlegitimation (åldersgrupper) ......................................................................................... 17 

Figur 4 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder .................................................................... 21 

Figur 5 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder (åldersgrupper) .......................................... 22 

Figur 6 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder.................................................................... 22 

Figur 7 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder (åldersgrupper) .......................................... 23 

Figur 8 Start av läs- och skrivinlärning .............................................................................................. 24 

Figur 9 Start av läs- och skrivinlärning (åldersgrupper) .................................................................... 25 



 

1 

1. Bakgrund 

För godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 ska eleven bland annat kunna formulera sig i 

tal och skrift. Eleven ska även kunna skriva enklare texter med stor bokstav, punkt och 

frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder (Skolverket 2016, s. 252). I det 

centrala innehållet i läroplanen står det att eleverna ska arbeta med alfabetet, den alfabetiska 

ordningen och sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket 2016, s. 248). Att arbeta med 

läs- och skrivinlärningen ger förutsättningar i elevens övriga skolgång och ligger som grund 

för såväl kunskapskrav som elevens förmåga att vara en aktiv deltagare i samhället vilket 

också framgår i styrdokumenten. Under år 2016 kom det ett nytt kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper i slutet av årskurs 1. I detta kunskapskrav står det att eleverna bland annat ska 

kunna läsa meningar i bekanta, elevnära och enkla texter genom att använda sig av 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett i viss mån fungerande sätt. Eleven ska även kunna 

visa på en begynnande läsförståelse genom att kommentera eller återge någon för eleven 

viktig del av innehållet (Skolverket 2016, s. 252).  

För att hjälpa eleven uppnå detta kan läraren använda sig av läs- och skrivinlärningsmetoder i 

sin undervisning. Denna studie kommer därför att fokusera på elevernas läs- och 

skrivinlärning utifrån lärarnas syn på hur lång tid denna inlärning tar, när de börjar arbeta med 

läs- och skrivinlärningen, samt vilka metoder som då används.  

De metoder inom läs- och skrivinlärning som studien kommer att fokusera på är 

Wittingmetoden, Läsning på talets grund, Whole language och Tragetonmetoden. Dessa 

metoder har valts då de är metoder som tagits upp inom min lärarutbildning vid Karlstads 

universitet och verkar även vara de metoder som används mest inom läraryrket (Harries 

2012).  

Intresset ligger i att se om det finns någon koppling mellan vilken inlärningsmetod läraren 

använder sig av och hur lång tid, uppskattningsvis, det generellt tar för en elev att lära sig läsa 

och skriva, samt om tidpunkten för när läraren börjar med läs- och skrivinlärningen har 

betydelse för hur lång tid det tar för eleverna att lära sig läsa och skriva. Min hypotes vad det 

gäller läs- och skrivinlärning är att de flesta lärare inte arbetar utifrån någon särskild metod 

utan ”gör som man alltid gjort”, vilket skulle kunna vara att de använder sig av den 
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traditionella ljudmetoden. Det vill säga att läraren börja med att introducera bokstäverna och 

prata om dem, koppla fonem till bokstav, avkoda och sedan träna på att skriva bokstav efter 

bokstav.  

Genom att få svar på såväl mina frågeställningar och då även uppfylla mitt syfte med denna 

studie kan jag i mitt kommande yrke som lärare veta mer om hur läs- och 

skrivinlärningsmetoder används i praktiken och även om det är någon metod som är mer 

frekvent i yrket, samt vilken betydelse metoden har för elevernas lärande. Denna studie 

kommer även att kunna bidra med mer kunskap kring vilka läs- och skrivinlärningsmetoder 

verksamma lärare använder sig av och vilken betydelse valet av metod har för eleven. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och årskurs 

1. Studien undersöker när elevers läs- och skrivinlärning påbörjas och hur lång tid denna 

inlärning tar. Dessutom undersöker studien vilka metoder som lärarna använder sig av för att 

utveckla elevers läs- och skrivinlärning. Syftet kan uppfyllas genom att besvara de frågor som 

finns under frågeställningar. 

1.1.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har valts: 

 Används särskilda läs- och skrivinlärningsmetoder, och vilka används i så fall? 

 När påbörjas läs- och skrivinlärningen med hjälp av en metod? 

 Hur lång tid tar det innan eleverna börjar läsa och skriva med hjälp av en metod? 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer en forskning- och litteraturgenomgång för denna studie att ske. Först 

kommer en allmän genomgång kring läs- och skrivinlärning där språklig medvetenhet och 

fonologisk medvetenhet tas upp för att sedan gå djupare in på läs- och skrivinlärningsmetoder. 

De läs- och skrivinlärningsmetoder som kommer att redogöras för är Wittingmetoden, 

Läsning på talets grund, Whole language och Tragetonmetoden. Dessa metoder redogörs för 
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då det är dessa metoderna som är i fokus under hela studiens gång. Avslutningsvis kommer ett 

sammanfattande avsnitt över de läs- och skrivinlärningsmetoder som tas upp att finnas. 

2.1 Läs- och skrivinlärning 

Enligt Liberg (2006, s.17–18) har forskning visat att tal- och skriftspråket är språkaktiviteter 

som är beroende av varandra och stödjer varandras utveckling. Den metalingvistiska 

forskningen har gjort att man inte längre är uppdelad till helhetsmetoden eller ljudmetoden. 

Liberg (2006, s.17–18) menar att nytillskottet inom forskningen är att det första läslärandet 

kan stödjas och hjälpas genom elevens fonologiska medvetenhet. Det är även viktigt att 

kombinera helordsmetoden och ljudmetoden eftersom forskning har visat att läsare anses gå 

från de små delarna till helheterna genom att ljuda sig fram och utgå från helheterna. 

De senaste hundra årens forskning har i stor utsträckning handlat om grammatiskt läsande och 

skrivande, som i sin tur har återspeglats i hur skolan arbetar med läs- och skrivinlärningen i de 

tidigare skolåren. När eleven använder sig av grammatiskt läsande och skrivande, att ljuda sig 

fram bokstav för bokstav, är eleven på god väg att bryta den alfabetiska koden. Inom den 

traditionella läs- och skrivinlärningen lärs grammatiskt läsande ut före grammatiskt skrivande. 

Detta till skillnad från de tidiga läsarna och skrivarna som går den motsatta vägen. De barn 

som på egen hand eller med hjälp av vuxna lär sig läsa och skriva börjar med att läsa och 

skriva påhittade texter och ord med olika krumelurer som stavning, för att sedan börja läsa 

och skriva enstaka ord som de känner igen som en helhet. Det är då helheten barnet känner 

igen och inte delarna. Detta utvecklas i sin tur till att barnen upptäcker att orden som helheter 

kan plockas isär till delar, bokstäver (Liberg 2006, s. 27–34). 

Många barn kan rabbla alfabetet och bokstäverna i rätt alfabetisk ordning utan att veta vad 

bokstäverna betyder när de kommer var för sig. Bokstavskunskapen är grunden till en god 

läsfärdighet och en elevs bokstavskunskaper då hen börjar i skolan kan förutse elevens läsnivå 

och därmed även förutse elevens läsfärdighet (Trageton 2005, s. 56). 

Enligt Lundberg och Herrlin (2014, 39–43) bör en elev i slutet av årskurs ett kunna namnet på 

fler än åtta bokstäver, läsa sitt eget namn och andra kända namn som ordbild, känna igen fler 

ordbilder på skyltar och förpackningar, försöka lära sig nya enkla ord genom att läsa början av 

ett ord och sedan gissa resten av ordet, samt känna igen vanliga småord och läsa enklare 

småord. Att känna igen och kunna namnet på bokstäver garanterar dock inte att eleven är på 
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väg att lära sig läsa. Att knäcka läskoden innebär att förstå att ord delas upp i fonem och att 

dessa fonem kan ljudas samman och bilda ord. Om eleven inte förstått principen med fonem 

spelar det ingen roll hur många bokstäver eleven än kan.  

2.2 Språklig medvetenhet 

Elevens språkliga medvetenhet är en grund för språkutvecklingen och detta gäller såväl 

skrivet som talat språk. Att vara språkligt medveten innebär att eleven kan prata om språkets 

form och innebörd. Eleven intresserar sig för hur något skrivs eller sägs. Språklig 

medvetenhet handlar om att kunna tala om språkets struktur (Eriksson et al. 2013, s. 24). 

Den språkliga medvetenheten kan delas in i fem nivåer: fonologiska, morfologiska, 

syntaktiska, semantiska, och pragmatiska nivån. Den fonologiska nivån innehåller språkets 

ljud. Eleven är medveten om fonem och att fonem kan kopplas ihop med grafem. Denna nivå 

kan delas in i fonetik och fonologi. Fonetik är hur språkljud produceras och fonologi är hur 

språkljuden används i ett språk, det vill säga språkljudens funktion (Eriksson et al. 2013, s 

25.). Den fonologiska medveten är viktig i elevens läs- och skrivutveckling. Det har visat sig 

att en elevs fonologiska förmåga har en nyckelroll när det kommer till ordförrådstillväxten, 

som i sin tur spelar en nyckelroll för elevens textförståelse. Bristande fonologisk medvetenhet 

hos barn i förskolan har visats kunna förutsäga läsinlärningsproblem i skolan (Myrberg 2007, 

s.83). Därför har fonologisk medvetenhet fått ett eget avsnitt där fonologisk medvetenhet 

redogörs för (se avsnitt 2.2.1). 

Den morfologiska nivån handlar om elevens medvetenhet när det kommer till hur ord bildas, 

hur de böjs och hur de är uppbyggda med förstavelser och ändelser. Den syntaktiska nivån 

handlar om hur ord kombineras till satser. Den semantiska nivån som kommer efter den 

syntaktiska nivån handlar om hur ord och begrepp kan sammanföras med tidigare erfarenheter 

av språklig natur. Den sista nivån, den pragmatiska nivån, tar upp språkets faktiska 

användning, det vill säga sättet man kommunicerar på för att det ska passa till situationen, så 

att åhöraren eller läsaren förstår (Eriksson et al. 2013, s. 25–26). 
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2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Elever som är fonologiskt medvetna har en god prognos när det kommer till förmågan att 

bryta läs- och skrivkoden (Liberg 2006, s. 22). Att vara fonologiskt medveten innebär att man 

förstår att talet består av mindre delar, fonem. Idag råder det olika åsikter inom forskningen 

angående om läs- och skrivinlärning förutsätter fonologisk medvetenhet, eller om fonologisk 

medvetenhet förutsätter läs- och skrivinlärningen. Den tredje och vanligaste ståndpunkten 

idag är den att fonologisk medvetenhet utvecklas i samspel med läs- och skrivinlärningen. Det 

vill säga att dessa processer sker i interaktion med varandra (Liberg 2007, s. 25–26). Myrberg 

(2007, s. 84–85) menar att övningar i fonologisk medvetenhet under de första skolåren har 

visats ha en positiv effekt för elever som löper större risk att få problem med sin läs- och 

skrivinlärning. De elever som gynnas allra mest av fonologiska övningar under de första 

skolåren är de elever med lägst språklig förmåga. 

Sirois et al. (2008, s. 341) har i sin studie undersökt hörande elever med icke hörande elever 

och jämfört deras läs- och skrivinlärning. I tidigare studier har det visat sig att flera döva 

elever har stora svårigheter med att bearbeta skrivna ord på grund av att deras fonologiska 

medvetenhet är ofullständig. Sirois et al. (2008, s. 348–352) studie visar däremot inga tecken 

på att dessa svårigheter finns hos döva elever. Studien visar att döva och hörande elever har, i 

stor utsträckning, samma fonologiska medvetenhet när det kommer till deras läs- och 

skrivinlärning.   

Fonologisk medvetenhet kan ses utifrån den fonologiska cirkeln som kan delas in i sex faser 

som beskriver vad fonologisk medvetenhet är. Den första fasen är objektifiering där eleven 

lyssnar och pratar om språket, utforskar språkets form och innehåll. Exempelvis hur ord ser 

ut, antal bokstäver, ordets betydelse. Fas två är språkets delar och hittar eleven språkbitarna så 

som stavelser, fonem och grafem. Tredje fasen är att känna igen bitarna i språket det vill säga 

hur bokstaven ser ut, låter och heter. Bitarnas ordning kommer i fas fyra och eleven håller då 

ordning på i vilken ordning bitarna kommer i eller hörs. I fas fem blir ljud ord, eleven går från 

helhet till delar till helhet igen och generaliserar till flera ord och bokstäver. Sista fasen, den 

sjätte, är ordets betydelse. Här förstår eleven ord och sätter in dem i sammanhang och kan 

koppla dessa till egna erfarenheter. Dessa faser ingår i den fonologiska cirkeln som är just en 

cirkel då dessa faser kan börjas om igen och kan byta håll och gå tillbaka till en tidigare fas i 

cirkeln (Eriksson et al. 2013, s. 79–86).  
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2.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

I och med folkskolereformen fick Sverige en skola för alla och där med även ett samhälle som 

i stor utsträckning blev läs- och skrivkunnigt. Redan på 1600-talet kunde man dock börja tala 

om en allmän läskunnighet i och med husförhören och att varje människa själv skulle kunna 

läsa Bibeln och hitta den rätta tron. Den första svenska skolstadgan kom 1842 och folkskolans 

början räknas vanligtvis från detta år. Dock dröjde det innan alla barn gick i skolan då 

föräldrarna behövde arbetskraft hemma och för att det tog tid för de olika socknarna att läsa 

skolfrågan. I och med införandet av folkskolan krävdes det inte att barnen skulle närvara i 

skolan, de skulle däremot lära sig skolans minimikurs vars mål var att alla skulle kunna läsa 

såväl latin som svenska, skriva, de fyra räknesätten, religionskunskap, bibliskhistoria, och 

kyrkosånger. Allmän skolplikt infördes inte förrän 1882 (Längsjö & Nilsson 2005, s. 27–29).  

När läsundervisningen blev skolans ansvar började läsinlärningen med bokstaveringsmetoden, 

där man uttalade bokstavsnamnen för en stavelse åt gången för att sedan uttala hela denna 

stavelse. När alla stavelser i ordet uttalats sades ordet (Längsjö & Nilsson 2005, s. 31).  

Omkring 1846 kom en ny läsinlärningsmetod från Tyskland: ljudmetoden. Ljudmetoden 

innebär att varje fonem kopplas till ett bokstavstecken. Enligt tidiga anvisningar om 

ljudmetoden skulle eleverna lära sig tre saker om varje bokstav: ljud, ljudtecken och 

ljudnamn. Dock dröjde det fram till 1860-talet innan denna metod fördes in i läseböcker och 

handledningar i svenska. Man stred länge om att använda denna metod och ända in i början av 

1900-talet undervisades elever i bokstaveringsmetoden (Längsjö & Nilsson 2005, s. 33). 

I början av 1900-talet kom även en ny läsinlärningsmetod, ordbildsmetoden eller 

helordsmetoden som den även kallas. Inom denna metod lär sig eleverna se ord som ordbilder 

och kan uttala ordet. Efter ett tag lär sig eleverna att orden är uppbyggda av bokstäver och 

fonem kan då börja läras in (Längsjö & Nilsson 2005, s. 35).  

Sedan ljudmetoden och helordsmetoden började användas har en rad olika metoder inom läs- 

och skrivinlärningen utvecklats. I kommande avsnitt kommer Wittingmetoden, Läsning på 

talets grund, Whole language och Tragetonmetoden att presenteras.   
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2.3.1 Wittingmetoden 

Wittingmetoden är sedan sjuttiotalet en etablerad metod inom läs- och skrivinlärning. Dock är 

Wittingmetoden möjligen allra mest känd som en metod för läs- och skrivsvårigheter. 

Wittingmetoden har ett formellt perspektiv och utgår från avkodning och förståelse. 

Avkodning, teknikdelen, innebär att eleven kopplar rätt fonem till rätt bokstavstecken, förstår 

att läsriktningen är från vänster till höger, samt klarar av sammanljudningen, det vill säga att 

bokstavsfonem blir till ord. Dessa färdigheter tränas var för sig tills dess att de är 

automatiserade (Hedström 2009, s. 132). 

Automatiseringen av avkodning sker genom avlyssningsskrivning. Vilket görs genom att 

läraren uttalar en språkstruktur medan eleven lyssnar. Därefter artikulerar eleven 

språkstrukturen tydligt och försöker minnas ljudstrukturen, för att sedan skriva ner denna med 

välformade och tydliga bokstäver. De språkstrukturer som läraren kan ge är kombinationer av 

bokstäver och ord som är vanligt förekommande i det svenska språket. Alla språkstrukturer är 

innehållsneutrala och är en kombination av vokaler och konsonanter som oftast inte har någon 

betydelse. Dock kan språkstrukturen ibland även bilda ord. Huvudsaken med nonsensord är 

att de ska hjälpa eleven att koppla isär avläsningstekniken från ordets betydelse för att inte 

behöva lägga ner energi på att söka ordets betydelse. Det går heller inte att gissa sig fram när 

nonsensord används. (Hedström 2009, s. 133–134). 

När eleven lärt sig avlyssning går Wittingmetoden vidare med associationsträning som är en 

förberedelse för elevens fria skrivande. Eleverna associerar fritt och hittar riktiga ord ur de 

bokstavskombinationer som kommit fram i avlyssningsdelen. Skrivningen utvecklas i takt 

med elevens förmåga. Däremot är det viktigt att eleven redan från början lär sig stava korrekt 

då man inom Wittingmetoden anser att vissa blir kvar i gamla mönster och felstavningar och 

därför aldrig lär sig stava rätt (Hedström 2009, s. 134). 

Bokstäverna lärs ut i en speciell ordning inom Wittingmetoden. Först lärs vokalerna ut: a, i, o, 

e, ö, å, y, ä, u, först de långa sedan de korta. Därefter lärs konsonanterna ut: l, s, m, p, f, k, v, t, 

r, b, n, g, j, d, h. Wittingmetoden anser att de långa vokalerna är bärare i det svenska språket. 

Sammanljudning av fonem sker efter att eleven lärt sig behärska vokalljuden (Hedström 2009, 

s. 136).    
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Sammanljudningen inom Wittingmetoden går även den till på ett särskilt sätt. Om eleven 

exempelvis ska lära sig läsa ordet al börjar läraren skriva a för att sedan med ett stort 

mellanrum skriva bokstaven l. Eleven ska då hålla ut fonemet a för att sedan ha en mjuk 

övergång till l. Därefter minskar avståndet mellan fonemen för att till sist sitta ihop, al 

(Hedström 2009, s. 137–138).  

Wittingmetoden skulle kunna kopplas samman med det behavioristiska synsättet på lärande, 

där det är läraren som leder undervisningen och där det finns en tydlig struktur med fasta 

regler (Stensmo 2012, s. 50) (se avsnitt 3.1). 

2.3.2 Läsning på talets grund (LTG) 

Läsning på talets grund (LTG) är en metod som kom till under 1970-talet av Ulrika Leimar. 

Metoden bygger på att alla ses som läsare, även de som ännu inte lärt sig att läsa. 

Grundtanken är att det är de gemensamma texterna som är kärnan i elevens språkutveckling. 

Textens innehåll är viktigare än själva avkodningstekniken. Eleven ska genom de 

gemensamma texterna se sambandet mellan fonem och bokstavstecken, mellan den skrivna 

texten och det talade ordet. Med gemensamma upplevelser blir alla elever delaktiga oavsett 

tidigare erfarenheter eller förmågor. LTG-metoden beskrivs oftast med fem faser, 

samtalsfasen, dikteringsfasen, laboreringsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen 

(Eriksson et al. 2013, s. 43). 

Under den första fasen, samtalsfasen, tränas eleven på att tänka, tala och lyssna. Ett samtal 

förs mellan lärare och elev om gemensamma upplevelser eller erfarenheter så som exempelvis 

en berättelse som lästs eller vad som hänt på rasten (Eriksson et al. 2013, s. 43). 

Den andra fasen, dikteringsfasen, innebär att läraren skriver det eleven säger till ett 

gemensamt protokoll, läraren tar en diktering. Texten skrivs ner så att alla ser texten samtidigt 

som läraren skriver. Då läraren ljudar bokstäverna samtidigt som hen skriver ner vad eleven 

berättar ser eleven hur bokstäverna skrivs och hur bokstavstecken, grafem, kopplas till ett 

fonem. När den gemensamma texten är klar läser läraren texten tillsammans med 

elevgruppen. Läraren pekar då ut läsriktningen samtidigt som alla läser. Gruppen läser texten 

upprepade gånger för att träna sammanljudning, prosodi och ordbilder (Eriksson et al. 2013, s. 

43). 
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Tredje fasen är laboreringsfasen. I denna fas lyfts de grammatiska delarna av texten fram. 

Lärarens grammatiska kunskaper och kunskaper om text blir en förutsättning för det 

strukturerade samtalet under laboreringsfasen. Det som kan tas upp här är exempelvis längden 

på meningarna, hur gemener och versaler används, eller begrepp som en nybörjarläsare 

förväntas förstå så som mitten, slut eller rad (Eriksson et al. 2013, s. 43).  

Återläsningsfasen är den fjärde fasen. I återläsningsfasen ska eleven läsa dikteringen som 

skedde i fas två på egenhand. Eleven kan då stryka under ord som hen tyckte var lätt 

respektive svårt att läsa (Eriksson et al. 2013, s. 43–44). 

I sista och femte fasen, efterbehandlingsfasen, finns det flera olika möjligheter att arbeta med 

eller utveckla den gemensamma texten som arbetats med under tidigare faser. Olika exempel 

på efterbehandling av den gemensamma texten är att arbeta med ord, måla bilder, eller 

dramatisera (Eriksson et al. 2013, s. 44).    

Läsning på talets grund, precis som Whole language som kommer att gås igenom nedanför, är 

kopplat till social ekologins perspektiv på lärande där ett samspel mellan lärare och elev 

genomsyrar undervisningen (Stensmo 2012, s. 52) (se avsnitt 3.2). 

2.3.3 Whole language 

Whole language utgår från att språkligkompetens utvecklas i meningsfulla sammanhang. 

Whole language har ett funktionellt perspektiv där de utgår från helhet till delar. Metoden 

kräver att läraren är medveten om de grammatiska aspekterna i de texter eleven läser och 

skriver för att kunna utmana och hjälpa eleven, samtidigt som de kommunikativa står i 

centrum. Det är även viktigt att eleven möter olika typer av texter för att kunna utvecklas i sitt 

skrivande såväl som läsande. De texter eleven möter i början måste vara roliga och lärande för 

att väcka lusten till fortsatt läsning. Läsandet och skrivandet frodas i en stöttande och positiv 

miljö (Eriksson et al. 2013, s. 44–46).  

Whole language är troligen mest känt för kiwimetoden som är ett material inom Whole 

language. Kiwimetoden bygger på högläsning, gemensamläsning, vägledd läsning och 

självständig läsning. Fokusen inom kiwimetoden ligger på språkutveckling och läs- och 

skrivinlärning (Hedström 2009, s. 163).  
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Det börjar med att en bildpromenad görs i den bok som ska läsas. Vid en bildpromenad läser 

man boken genom att enbart titta på bilderna och försöker lista ut vad som kommer att hända. 

Detta görs för att bygga upp elevens förförståelse inför läsningen. Sedan börjar 

bokpromenaden. I bokpromenaden kan alla elever som är med, följa med i texten och se 

bilderna i boken. Promenaden går till på så vis att läraren visar hur läsning går till genom att 

peka ut läsriktning och hur läraren formulerar sig, det vill säga läser orden. När boken blivit 

läst gås boken igenom en gång till där fokusen ligger på fonologisk medvetenhet, på textens 

innehåll och samspel med bilder, samt de grammatiska aspekterna i texten. Här är det läraren 

som uppmärksammar eleven på de grammatiska aspekterna, textens innehåll och samspel med 

bilderna. Boken läses flertalet gånger gemensamt och därefter läser eleven texten på egen 

hand (Eriksson et al. 2013, s. 45). 

Kiwimetoden handlar om att ge eleven lässtrategier och dessa strategier är avsökning, 

förutsägelse, kontroll och bekräftelse samt självkorrigering. Avsökningen handlar om att 

översiktsläsa och hitta specifik information. Förutsägelse handlar om att bygga upp 

förväntningar och aktivera elevens förkunskaper kring ämnet. Kontroll och bekräftelse 

handlar om tolkningen av boken är rimlig eller om en ny läsning följt av en ny tolkning bör 

ske. Självkorrigering handlar om att eleven vet vad hen ska göra om hen inte förstår, till 

exempel genom att läsa om eller läsa vidare för att hitta ett sammanhang (Eriksson et al. 2013, 

s. 46). 

Precis som Läsning på talets grund är Whole language kopplat till det socialekologiska 

perspektivet på lärande där ett samspel mellan lärare och elev genomsyrar undervisningen 

(Stensmo 2012, s. 52) (se avsnitt 3.2). 

2.3.4 Tragetonmetoden 

Tragetonmetoden kallas även ”Att skriva sig till läsning”. Metoden utgår, inte oväntat, från att 

eleverna skriver sig till läsning. Inlärningen sker på ett informativt, elevanpassat, effektivt och 

lekfullt sätt då eleverna får lära sig att skriva genom att använda touchskärmen och 

tangentbordet som finns på en dator (Trageton 2005, s. 64).  

Det är viktigt att alfabetet och dess bokstäver finns uppsatta på flera platser i klassrummet, 

både enligt den alfabetiska ordningen men även i den ordning bokstäverna sitter på ett 

tangentbord. På datorns tangentbord är det viktigt att markera en avgränsning för var den 
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vänstra respektive högra handen ska arbeta, detta så att eleverna vet att vänster och höger 

hand har var sin sida. Det är även av vikt att eleverna noterar var tangenterna för bokstaven F 

och J finns på tangentbordet och att det är en liten upphöjning på dessa tangenter. Sedan är det 

bra att uppmana eleverna till att respektera gränsen på tangentbordet mellan vänster och höger 

hand, så att rätt hand används på rätt sida om gränsen (Trageton 2005, s. 65).  

Genom Tragetonmetoden arbetar eleverna med bokstavsarbete. Arbetet sker individuellt med 

den bokstav eleven är mest intresserad av och därefter skriver ”spökskrift” det vill säga 

nonsenstext för att sedan ringa in den bokstaven eleven arbetar med för tillfället samtidigt 

som eleven ljudar bokstaven som ringas in. När de är färdiga räknar de hur många gånger 

bokstaven som eleven arbetar med för tillfället finns med i texten de skrivit. Sedan är det bara 

att välja en ny bokstav och göra på precis samma sätt. Snart börjar eleven skriva enklare ord 

till den bokstav hen arbetar med och skrivandet utvecklas successivt tillsammans med 

läsandet (Trageton 2005, s. 62–63). 

Tragetonmetoden arbetar utifrån ett elevcentrerat klassrum likt den humanistiska psykologins 

perspektiv på lärande och ledarstil i klassrummet (Stensmo 2012, s. 62) (se avsnitt 3.3). 

2.3.5 Sammanfattning av läs- och skrivinlärningsmetoder 

Sammanfattningsvis kan vi se att inom Tragetonmetoden lär sig eleverna att läsa genom att 

skriva på dator eller via ett touchsystem, därför kallas denna metod även ”Att skriva sig till 

läsning” (Trageton 2005, s. 64). Wittingmetoden är en mer traditionell metod som utgår från 

avkodning och förståelse. Eleverna lär sig att koppla rätt fonem till rätt bokstav och därefter 

lära sig läsa och skriva enligt ljud (Hedström 2009, s. 132). Läsning på talets grund (LTG) är 

en metod där eleverna lär sig läsa genom att samtala om böcker och texter. Metoden bygger 

på att alla elever ses som läsare även om de ännu inte läser. Eleven ser sambandet mellan 

fonem och bokstavstecken, mellan den skrivna texten och det talade ordet utifrån de 

gemensamma texterna (Eriksson et al 2013, s. 43). Whole language, som liknar Läsning på 

talets grund, bygger på högläsning, gemensamläsning, vägledd läsning och självständig 

läsning. Fokusen inom Whole language ligger på språkutveckling och läs- och 

skrivinlärningen (Hedström 2009, s. 163). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer tre psykologiska teorier på lärande att tas upp och kopplas till hur en 

lärares ledarstil inom respektive teori anses vara. De tre psykologiska teorierna som tas upp är 

behaviorism, social ekologi och humanistisk psykologi. Efter att dessa tre psykologiska 

teorier redogjorts följer en avslutande sammanfattning av de teoretiska utgångspunkter som 

denna studie förhåller sig till, det vill säga de tre psykologiska teorierna på lärandet. Studien 

förhåller sig till dessa teoretiska utgångspunkter på så vis att de läs- och 

skrivinlärningsmetoder som nämns i avsnitt 2.3 kan var för sig kopplas till en av de tre 

psykologiska teorierna.  

3.1 Behaviorism 

Inom behaviorismen läggs en stor vikt vid hur läraren använder sig av förstärkning, så kallade 

”morötter”, för att öka ett önskvärt beteende. Förstärkningen innebär att något negativt tas 

bort eller att något positivt tillförs. Det behavioristiska synsättet på lärande framhäver även 

fasta regler inom skolverksamheten för att ge den en struktur som främjar såväl 

undervisningen som lärandet. Behaviorismen arbetar utefter ett fåtal regler som är påbud. 

Dessa påbud fungerar som gruppnormer som specificerar vad som förväntas av eleverna 

(Stensmo 2012, s. 50–51).  

Ledarstilen i ett klassrum som är influerat av behaviorismen fokuserar på positiva relationer 

där uppmuntran och beröm mellan lärare och elev är viktigt. Tillsägelser och uppmärksamhet 

kan ibland ha oönskad effekt och där av öka det beteende som från början var tänkt att 

korrigeras. Det är inte intentionen av uppmärksamheten som bestämmer om ett beteende 

förstärks eller bestraffas, utan det är funktionen av uppmärksamheten som bestämmer detta. 

Den behavioristiska psykologin utgår från att läraren ska agera självsäkert med ett beteende 

som uttrycker hens behov och mål samtidigt som läraren respekterar elevens behov och mål 

(Stensmo 2012, s. 58–59). 

3.2 Social ekologi 

Inom social ekologi baseras skolverksamheten på att alla i klassen, såväl elev som lärare, har 

en gemensam historia och framtid. Klassen fastställer gemensamma mål och har 

gemensamma normer i klassrummet. En klass ses inom social ekologins psykologi som en 
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primärgrupp, vilket innebär att läraren har en en-till-många-relation till klassen och eleverna 

möts ansikte-mot-ansikte. Klassen är ett kollektiv där känslomässiga band mellan alla i 

primärgruppen finns (Stensmo 2012, s. 52).  

Primärgruppen, klassen, ses som en uppsättning beteenden snarare än en grupp med enskilda 

individer. Genom lärarens sätt att organisera i klassrummet kan läraren skapa strukturer i de 

händelser som utgör beteendeuppsättningen i klass. Läraren måste, inom det socialekologiska 

synsättet, vara särskilt uppmärksam i sitt agerande vid första mötet med en klass och i början 

av varje möte med klassen då detta möte är avgörande för hur den fortsatta miljön, gällande 

elevernas beteende, i klassrummet kommer att se ut (Stensmo 2012, s. 53). 

Det socialekologiska synsättet betonar även vikten vid att se eleverna som en del i ett social 

och ekologiskt samspel där varje elev betraktas som en gruppvarelse. Detta betyder även att 

klassrumsmiljön är viktig inom social ekologins psykologi. Det bör finnas plats i klassrummet 

där smågrupper kan sitta och arbeta samtidigt som läraren har tillsyn. Det är även viktigt att 

anslagstavlor, material, växter och andra klassrumsdekorationer är placerade på så sätt att de 

inte distraherar eleverna eller läraren i deras arbete (Stensmo 2012, s. 54–55). 

Ledarskapet inom social ekologin är byggt på en social gemenskap som utgår från att 

tillfredsställa behov av social gemenskap. Detta behov tillfredsställs genom att läraren är 

tillmötesgående och vänlig (Stensmo 2012, s. 61).  

En lärare som bygger sin undervisning utifrån den socialekologiska teorin jobbar utefter sex 

punkter. Dessa sex punkter är medvaro, överlappning, mjuka övergångar, tempo, gruppfokus 

och utmaningar. Läraren är uppmärksam på vad som sker i klassrummet, har mjuka 

övergångar i undervisningen där tiden används effektivt, har ett högt och jämnt arbetstempo 

där inarbetade och väl fungerande rutiner och procedurer finns, ser till att hela klassen blir 

aktiverad, samt maximerar elevernas engagemang och motivation genom utmaningar som 

varken är för lätta eller för svåra (Stensmo 2012, s. 60–61). 

3.3 Humanistisk psykologi 

Inom humanistisk psykologi baseras skolans verksamhet på motivation. Motivation står för de 

krafter, de processer, som ger människan hens beteende energi och riktning. Det finns tre 

typer av motivation, inre, yttre, och interaktiv motivation. Den inre motivationen finns hos 



 

14 

eleven själv i form av behov som vill tillfredsställas, känslor som vill följas, eller resurser som 

vill utvecklas. En typisk inre motivation är elevens intresse och nyfikenhet. Den yttre 

motivationen finns i elevens omvärld i form av positiva förstärkningar, belöningar som kan 

uppnås eller obehag av något slag som vill undvikas. Interaktiv motivation uppstår i samspelet 

mellan eleven och situationer i hens omvärld. Motivationen är en kombination av förväntan 

om framgång och risken att misslyckas, samt värdet av framgång och att nå mål. En typisk 

interaktiv motivation i skolans värld är prestationsmotivationen. Här kan läraren uppmuntra 

eleven till att anstränga sig och framhäva målets värde genom att välja uppgifter som varken 

är för lätta eller för svåra för eleven (Stensmo 2012, s. 55).  

Lärarens roll är att vara en motivatör, ge eleven inspiration och göra hen målmedveten. Det 

humanistiska synsättet bygger på att eleven kan motivera sig själv. Dock kan hen behöva hjälp 

för att få struktur på arbetssätt och innehåll i sitt kunskapssökande (Stensmo 2012, s. 56).  

Inom humanistisk psykologi bygger en lärare sin undervisning utifrån ett elevcentrerat 

klassrum där ledarskapet är delat och lärarens ledarskap är en form av vägledning för 

eleverna. Disciplinen i klassrummet utgår från eleverna själva och alla elever har möjlighet att 

bli en integrerad del av klassrummets ledning då regler utvecklas genom gemensamma 

överenskommelser mellan lärare och elev. Alla elever delar allt klassrumsansvar. Belöningar 

är mestadels baserat på inre känslor av välbefinnande och konsekvenser speglas av 

individuella skillnader (Stensmo 2012, s. 62). 

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Sammanfattningsvis kan vi se att behaviorismen arbetar utefter fasta regler för att ge en 

struktur som främjar undervisningen och lärandet. En lärare som arbetar inom den 

behavioristiska psykologin är självsäker och uttrycker hens behov och mål samtidigt som hen 

respekterar eleverna (Stensmo 2012, s. 50, 59). Detta till skillnad från den socialekologiska 

psykologin som bygger på att alla i klassen har en gemensam historia och framtid och där 

klassen tillsammans med läraren fastställer gemensamma mål och normer för klassrummet. 

En lärare som arbetar utifrån ett socialekologiskt perspektiv är tillmötesgående och vänlig. 

Detta då ledarskapet är byggt på en social gemenskap som utgår från att tillfredsställa behov 

av just social gemenskap (Stensmo 2012, s. 52, 61). Inom humanistisk psykologi byggs 

skolverksamheten på motivation, en typisk motivation i skolans värld är 
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prestationsmotivation. Lärarens roll inom humanistisk psykologi är att vara en motivatör för 

eleven och ge hen inspiration (Stensmo 2012, s. 55–56). Klassrummet inom humanistisk 

psykologi är väldigt elevcentrerat där disciplinen i klassrummet utgår från eleverna själva och 

alla elever har allt klassrumsansvar gemensamt (Stensmo 2012, s. 62). 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

Det kommande avsnittet handlar om vilken metod som använts i studien och hur urvalet för 

deltagandet i studien såg ut, samt hur genomförandet skedde med hänsyn till forsknings etiska 

överväganden. Först kommer enkät som metod att tas upp och hur enkäten till denna studie 

utformades. Sedan följer ett avsnitt gällande urval för studien där fakta om antalet 

respondenter och varför dessa valdes. Därefter följer ett avsnitt om forskningsetiska principer 

kopplat till denna studie. Avslutningsvis följer ett avsnitt om hur denna studie genomfördes 

följt av ett avsnitt där metodkritik tas upp för att fastställa validiteten och reliabiliteten för 

denna studie. 

4.1 Enkät 

Den metod som använts i studien är enkät. Detta för att nå fler verksamma lärare och för att 

tidseffektivisera undersökningen. Enkät är en vansklig metod att använda då den ger mycket, 

men ytlig information. En enkät fungerar bäst om undersökningen syftar till att se ett samband 

mellan fakta och ämne, i detta fall tid och läs- och skrivinlärningsmetoder. Mycket tid bör 

läggas ner på att utforma enkätfrågor och har även gjorts under denna studie. Slutligen är det 

viktigt att samla in ett omfattande underlag och att man innan tänkt igenom hur 

dataunderlaget ska analyseras (Johansson & Svedner 2010, s. 21). 

Vid utformningen av enkätfrågor är det viktigt att göra enkäten kort och i första hand använda 

frågor med fasta svarsalternativ. Det är även viktigt att göra förförsök av enkäten där de som 

besvarar enkäten kan lämna kommentarer på frågorna. Dessutom är det viktigt att vid 

konstruktion av frågorna tänka på att varje fråga endast bör ta upp en sak, samt använda 

vardagligt språk och inte använda sig av tvetydiga ord och negationer (Johansson & Svedner 

2010, s. 22). 
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Enkäten i denna studie innehåller frågor med såväl fasta som öppna svarsalternativ (se bilaga 

2). Frågorna är valda och utformade för att kunna ge svar på frågeställningen som är kopplat 

till syftet för denna studie. Syftet med såväl studien som enkäten är att få svar på om särskilda 

läs- och skrivinlärningsmetoder används i den svenska skolan idag och vilka metoder som i så 

fall används. En annan fråga som enkäten hoppas kunna svara på är när läs- och 

skrivinlärnings påbörjas med hjälp av en metod, samt hur lång tid det tar innan eleverna börjar 

läsa och skriva. Hur lång tid det tar för eleverna att lära sig läsa och skriva är lärarens 

uppskattning av tiden, utifrån de elever som inte kan läsa och skriva innan arbetet med läs- 

och skrivinlärningen startar, innan eleverna börjar läsa och skriva det egna namnet och andra, 

för eleven kända, namn/ord samt ljuda och därefter skriva enklare, för eleven kända, 

namn/ord.  

4.2 Urval 

Respondenterna i denna studie är lärare från olika områden i Sverige som är verksamma i 

förskoleklass och årskurs 1. Urvalet av respondenter har skett utifrån tillgänglighet och 

praktiska etiska ställningstaganden. Totalt var det 56 respondenter som svarade på enkäten. 

För att säkerställa att respondenterna var verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 

ombads de att uppge om de hade lärarlegitimation eller inte.  

 
Figur 1 Åldersfördelning 

Av de 56 respondenter som svarade på enkäten kan vi se en åldersfördelning från 20–70 år. 

De flesta deltagarna var från 30–40 år. 
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Figur 2 Lärarlegitimation 

Det var enbart fyra respondenter i enkäten, det vill säga 7 %, som saknade lärarlegitimation 

utav de 56 respondenter som svarade. En av dessa som saknade lärarlegitimation hade dock 

en förskolelärarexamen och höll i svarandets stund på att komplettera sin behörighet i 

matematik och svenska för förskoleklass upp till årskurs tre.  

 

Figur 3 Lärarlegitimation (åldersgrupper) 

Det var bland de yngre respondenterna som lärarlegitimationen saknades. I åldersgruppen 21–

30 år saknade 22 % lärarlegitimation. I åldersgruppen 31–40 år saknade 6 % lärarlegitimation 

och i åldersgruppen 41–50 år saknade 7 % av respondenterna lärarlegitimation. I 

åldersgrupperna 51–60 år och 61–70 år var det ingen som saknade lärarlegitimation.  
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts i denna undersökning bygger på det 

grundläggande individskyddskravet. Detta krav kan konkretiseras i fyra huvudkrav vilket är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6) vilket redogörs för i detta avsnitt kopplat till studien.   

4.3.1 De fyra huvudkraven 

Informationskravet innebär att respondenterna i undersökningen ska få information om 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, samt om hur deras uppgifter behandlas 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Allt detta kommer att finnas med i det missivbrev som skickas 

med i anknytning till den enkät respondenterna kommer att svara på (se bilaga 1). Detta är 

viktigt då respondenterna måste få möjlighet att förstå hur informationen de förväntas dela 

med sig av kommer att användas för att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida de vill 

delta eller inte. Det är även viktigt att försäkra sig om att deltagarna är väl införstådda med 

sina rättigheter. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

och att man då i undersökningar där respondenterna gör en aktiv insats ska inhämta ett 

samtycke från varje respondent. Ett individuellt samtycke kan anses ha lämnats när en 

respondent returnerar en ifylld enkät (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I min undersökning 

kommer respondenterna att få information om detta i det missivbrev som skickas med i 

anknytning till enkäten. Det kommer i missivbrevet att framgå att respondenterna ger sitt 

samtycke till att delta i undersökningen genom att lämna in enkätsvaren ifyllda (se bilaga 1). 

Det är viktigt att poängtera att deltagandet är frivilligt för att respondenterna inte ska känna 

sig tvingade till att svara. 

Samtyckeskravet innebär även att en respondent i undersökningen när som helst har rätt att 

begära att få strykas ur undersökningen. Om en respondent vill strykas ur undersökningen ska 

det tillgodoses i den mån det är möjligt (Vetenskapsrådet 2002, s.10). Respondenterna i min 

undersökning kommer att få information om detta i missivbrevet där det även kommer att stå 

kontaktuppgifter till mig (se bilaga 1). Respondenterna kommer att kunna kontakta mig om de 

lämnat in enkätsvaren men känner att de inte längre vill delta, och jag kommer då att stryka 

respondenterna ur undersökningen, förutsatt att resultaten av undersökningen inte är i sitt 
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slutskede eller att studien är på väg att publiceras. Att respondenterna när som helst ska kunna 

ta tillbaka sitt deltagande är av samma anledning som till varför deltagandet är frivilligt; det är 

viktigt att respondenterna inte känner sig tvingade till att delta.  

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna har rätt till att vara anonyma och deras 

personliga uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående får tillgång till dem. 

Konfidentialitetskravet innebär även att undersökningens avrapportering ska vara i former 

som omöjliggör identifiering av de enskilda respondenterna i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Respondenterna i undersökningen kommer inte att lämna 

någon etisk känslig data till mig, enbart namn, ålder, ort och namn på den skola deltagaren 

arbetar kommer att lämnas i enkäten. Dock kommer allt att anonymiseras i undersökningens 

avrapportering. Det vill säga att det inte kommer att vara möjligt att identifiera en respondent 

och hur hen svarat i avrapporteringen. Det är även enbart jag som kommer att ha tillgång till 

dessa uppgifter som respondenten lämnar. Konfidentialitetskravet är oerhört viktigt för att alla 

respondenter ska kunna känna att deras uppgifter behandlas på ett bra sätt så att de inte 

riskerar att bli utelämnade och att ingen ska kunna söka upp respondenterna efter att de läst 

undersökningen. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav syftar på att alla uppgifter som är 

insamlade om enskilda respondent endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 

2002, s. 14). De uppgifterna respondenterna lämnar in i undersökningen är namn, ålder, ort 

och namn på skolan där respondenten arbetar är enbart i syfte för att kunna stryka 

respondenten ur undersökningen om hen önskas strykas ur undersökningen. Uppgiften 

angående namn på skolan respondenten arbetar på kommer att användas för att se om det är 

någon mer respondent från samma skola, och om det i så fall finns likheter mellan deras svar. 

Uppgiften om arbetsort kommer att användas för att se om fler är från samma ort och för att 

kunna se om det då finns några skillnader eller likheter mellan orter. Uppgiften om 

respondentens ålder kommer även den att användas i forskningssyfte för att se om det finns 

några tydliga skillnader i respondenternas svar beroende på deras ålder. Uppgifterna 

respondenterna lämnar i min undersökning kommer inte att användas på annat sätt än i 

forskningsändamål. Detta krav är viktigt för att respondenterna ska kunna känna att de kan lita 

på forskaren och våga delta i undersökningen utan att känna att de riskerar att bli kontaktade i 

andra ändamål vid senare tillfällen. 
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4.4 Genomförande 

Respondenterna kontaktades via tre olika Facebook-grupper som är riktade till verksamma 

lärare i framförallt svenskämnet och årskurserna F-3. Varje Facebook-grupp fick information 

om enkäten och de som blev intresserade kunde då själva välja att fortsätta till enkäten och 

svara på den. Respondenterna fick information om studien och dess syfte (se bilaga 1) innan 

de gick vidare med att svara på enkäten (se bilaga 2). Genom att lämna in enkätsvaren har 

respondenten godkänt och gett samtycke till att medverka i undersökningen.  

Enkäten som respondenterna svarade på utformades i Googles formulärtjänst.  

60 enkätsvar kom in, varav 4 svar var samma och därför togs dessa bort innan 

resultatbearbetningen påbörjades. De resterande 56 enkätsvaren numrerades från 1–56, detta 

gjordes för att anonymisera svaren och för att på ett enkelt sätt kunna utforma de grafer som 

finns i avsnittet om urval för studien och i resultatdelen (se avsnitt 4.2 och avsnitt 5). De 

kvalitativa svaren som samlades in under enkäten lästes igenom och sammanfattades i 

resultatdelen.  

4.5 Metodkritik 

Alla respondenter i studien svarade på samma frågor, det vill säga samma enkät. Dock kom 

det fram efter det att respondenterna svarat på enkäten att en fråga var felformulerad och inte 

mätte det frågan var ämnad för att mäta (läs mer i diskussionen under avsnitt 6.1). Enkäter ger 

mycket men ytlig information. Studien har ett relativt stort urval med 56 respondenter. Dock 

skulle ett större urval vara att föredra för att kunna göra bredare generaliseringar. Enkäten 

hade även så kallade öppna frågor vilket ledde till att tolkningar måste ske för att dels svara på 

frågorna och dels analysera resultaten. De respondenter som svarade på enkäten är 

förmodligen mer medvetna om läs- och skrivinlärningsmetoder än genomsnittet, eftersom att 

de frivilligt valde att gå vidare och svara på enkäten. Därför skulle ett slumpurval vara att 

föredra för att verkligen få fram hur lärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läs- och 

skrivinlärningsmetoder. Dock borde alla verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1 känna 

till läs- och skrivinlärningsmetoder. Enkäten skickades ut via Facebook, vilket gjorde att de 

mer teknikvänliga lärarna svarade. Hur skulle resultatet se ut om det var respondenter som 

inte var teknikvänliga? Reliabiliteten av studien är hög, dock skulle den kunna varit högre 

med de ändringar som nämnts här ovan.  
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Validiteten i studien är även den hög då hela enkäten har fokus på läs- och skrivinlärning. 

Resultaten ger en sann bild över hur lärare i förskoleklass och årskurs 1 arbetar med läs- och 

skrivinlärningen utifrån en metod och enkäten täcker hela området som avsågs undersökas.  

Det är även relativt lätt att göra en replika av denna studie då det förklaras tydligt hur studien 

genomfördes och enkäten som användes i studien finns med som bilaga i denna undersökning 

(se bilaga 2).  

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten för denna studie att belysas och redovisas. Först redogörs det 

för vilka läs- och skrivinlärningsmetoder respondenterna hade kännedom om. Sedan redovisas 

resultaten kring vilka läs- och skrivinlärningsmetoder respondenterna använder sig av i sin 

undervisning. Därefter följer ett avsnitt där påbörjan av läs- och skrivinlärningsmetoder 

redovisas. Avslutningsvis följer en sammanfattning av resultaten. 

5.1 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder 

 
Figur 4 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder 

Det var 62 % av respondenterna som kände till Wittingmetoden, 92 % kände till Läsning på 

talets grund, 84 % kände till Whole language, och 96 % kände till Tragetonmetoden. 
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Figur 5 Kännedom om läs- och skrivinlärningsmetoder (åldersgrupper) 

I alla åldersgrupper kan vi se en någorlunda jämn fördelning av kännedomen om de olika läs- 

och skrivinlärningsmetoderna. Det var färre i åldersgruppen 31–40 år som kände till 

Wittingmetoden i jämförelse med de andra åldersgrupperna. 

5.2 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder 

 
Figur 6 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder 

Av de 56 respondenter som deltog i enkätundersökningen var det 13 % som använde sig av 

Wittingmetoden i sin undervisning, 51 % använde sig av Läsning på talets grund, 42 % 

använde sig av Whole language, 60 % använde sig av Tragetonmetoden i sin undervisning, 29 
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% av respondenterna använde sig av övriga metoder, och 9 % av respondenterna använde sig 

inte av någon metod. 

De övriga metoderna som användes var framförallt Bornholmsmodellen, Cirkelmodellen, 

Läsinlärning i 7 steg, och genrepedagogik. Andra metoder som också nämndes var 

Umeåmodellen och Rydholmsmodellen. Även ljudmetoden och helordsmetoden nämndes 

som metoder och används under läs- och skrivinlärningen. Andra material som nämndes var 

Fonemix, God läsutveckling, Reading to learn, Bravkod, ABC- klubben och VIPS. Flera 

respondenter i enkäten betonade vikten av fonologisk medvetenhet och att arbeta med detta 

redan i tidig ålder. Flera respondenter använde sig av flera olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder i sin undervisning och påpekade att detta varit de allra bästa. Ett fåtal 

respondenter nämnde att de använder sig av en viss metod utefter bestämmelser i kommunen.  

 
Figur 7 Användning av läs- och skrivinlärningsmetoder (åldersgrupper) 

Denna graf visar att de äldre respondenterna var mer benägna att använda sig av en metod i 

sin undervisning kring läs- och skrivinlärningen. De äldre åldersgrupperna använde sig även 

mer av Läsning på talets grund än de yngre. 
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5.3 Påbörjan av läs- och skrivinlärning med hjälp av en 
metod 

 
Figur 8 Start av läs- och skrivinlärning 

Det var 31 % av alla 56 respondenter som började med läs- och skrivinlärning under 

höstterminen i förskoleklass, 2 % började med läs- och skrivinlärningen under vårterminen i 

förskoleklass, 65 % började med läs- och skrivinlärningen under höstterminen i årskurs 1, och 

2 % började med läs- och skrivinlärningen under vårterminen i årskurs 1.  

Flera respondenter betonade dock att detta är när de som lärare börjar med läs- och 

skrivinlärningen, inte när eleverna börjar med läs- och skrivinlärningen. Flera av 

respondenterna i enkäten svarade även att elevers läs- och skrivinlärning börjar redan långt 

innan eleverna börjar i grundskolan.  
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Figur 9 Start av läs- och skrivinlärning (åldersgrupper) 

Det allra vanligaste i alla åldersgrupper var att börja med läs- och skrivinlärningen under 

höstterminen i årskurs 1. Ovanligast var det att börja med läs- och skrivinlärningen under 

vårterminen i förskoleklass och vårterminen i årskurs 1. I åldersgruppen 51–60 år var det dock 

respondenter som började med läs- och skrivinlärningen under vårterminen i förskoleklass 

och höstterminen i årskurs 1.  

Alla respondenter i enkäten betonar att läs- och skrivinlärningen är väldigt individuell. Vissa 

skriver att det bara tar ett par veckor innan eleverna lär sig läsa och skriva enklare ord medan 

andra svarar att det kan ta uppemot ett och ett halvt år innan eleven läser och skriver. Flera 

deltagare svarade att läs- och skrivinlärningen tar cirka tre månader. De flesta deltagarna 

svarar dock att det tar ungefär en termin, det vill säga ett halvår. 

5.4 Sammanfattning av resultaten 

Det är svårt att se någon tydlig koppling mellan läs- och skrivinlärningstiden och vilken 

metod som används. Dock är det vanligt att någon metod används. De vanligaste metoderna 

som lärarna använder sig av i sin undervisning när det kommer till läs- och skrivinlärningen är 

Läsning på talets grund, Whole language, Tragetonmetoden. Utöver dessa metoder är de 

vanligaste metoderna: Bornholmsmodellen, Cirkelmodellen, Läsinlärning i 7 steg, och 

genrepedagogik. Läs- och skrivinlärningen är något väldigt individuellt men tar ungefär ett 

halvår för en elev som inte har några större läs- och skrivsvårigheter. Lärare börjar arbeta med 
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läs- och skrivinlärningsmetoder direkt när de får sin klass, eleverna börjar redan innan 

grundskolan med sin läs- och skrivinlärning.  

6. Diskussion 

Syftet med dennas studie har varit att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och 

årskurs 1. Utifrån resultaten kan vi se att de flesta lärare börjar med läs- och skrivinlärningen i 

sin undervisning direkt då de får sina elever. Läs- och skrivinlärningen tar ungefär ett halvår 

för en elev utan större läs- och skrivsvårigheter. Vanligtvis används läs- och 

skrivinlärningsmetoder och allra vanligast är det att lärare använder sig av en blandning av 

metoder i sin undervisning. Här nedan följer en diskussion kring resultaten. Först diskuteras 

respondenternas svar gällande när läs- och skrivinlärningen påbörjas med hjälp av en metod. 

Sedan följer en diskussion kring respondenternas svar kring vilka metoder de använder sig av 

i sin undervisning. Efter det följer ett avsnitt där urval diskuteras. Sedan redogörs det för vilka 

vidare studier som skulle vara intressanta att göra utifrån denna studiens resultat. 

Avslutningsvis följer en sammanfattning över studiens resultat och diskussion. 

6.1 Påbörjan av läs- och skrivinlärning med hjälp av en 
metod 

Majoriteten av lärarna som deltog i enkäten började med läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. 

Detta skulle kunna förklaras med att det är vanligt att skolor har separata förskoleklasslärare, 

det vill säga lärare som ständigt arbetar i förskoleklass och sedan tar en annan lärare över i 

årskurs 1 för att sedan följa klassen ett par år. Egentligen var det tänkt att få reda på när 

eleverna, och inte lärarna, började med sin läs- och skrivinlärning. Detta skulle kunnat ordnas 

genom att formulera om frågan i enkäten. Dock är det väldigt intressant att det blev två 

väldigt udda svar. En lärare svarade att hen började med läs- och skrivinlärningen under 

vårterminen i förskoleklass och en annan lärare svarade att hen började med läs- och 

skrivinlärningen under vårterminen i årskurs 1. Dessa svar skiljde sig väldigt mycket från vad 

de övriga lärarna svarat. Dock är det så pass få som svarat annat än höstterminen i 

förskoleklass eller höstterminen i årskurs 1 att det inte går att dra några säkra slutsatser kring 

dessa svar.  
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Det kan emellertid vara värt att notera att elever ska, enligt kunskapskraven för godtagbara 

kunskaper i sluter av årskurs 1, kunna läsa meningar i bekanta, elevnära, och enkla texter 

genom att använda sig av ljudningsstrategi och helordsläsning på ett i viss mån fungerande 

sätt. Eleven ska även kunna visa på en begynnande läsförståelse genom att kommentera eller 

återge någon för eleven viktig del av innehållet (Skolverket 2016, s. 252). Detta kunskapskrav 

blir svårt att uppnå om läs- och skrivinlärningen påbörjas under vårterminen i årskurs 1, det 

vill säga under samma termin som detta kunskapskrav ska bedömas. Viktigt att notera är dock 

att flera lärare svarade att elevernas läs- och skrivinlärning påbörjas mycket tidigare än när 

läraren själv påbörjar läs- och skrivinlärningen i sin undervisning. 

6.2 En blandning av metoder i undervisningen 

Flera lärare som deltog i enkäten svarar att de använder en blandning av metoder och att de 

har upplevt att detta fungerar allra bäst. De hävdar även att individualisering är oerhört 

viktigt. Denna individualisering gäller såväl i hur lärarens arbetssätt ändras utefter elever som 

den tid det tar för eleverna att lära sig läsa och skriva. Ett fåtal respondenter svarade att de inte 

använder sig av någon läs- och skrivinlärningsmetod utan arbetar istället helt utifrån eleverna. 

Detta är förvånande då det finns många välutvecklade arbetsmetoder inom läs- och 

skrivinlärningen och är även något som finns med i lärarutbildningen.  

Det är svårt att se någon koppling mellan val av metod och tiden det tar för eleven att lära sig 

läsa och skriva. Inget i resultaten visar på någon koppling mellan val av metod och läs- och 

skrivinlärningstiden. De allra flesta respondenter var överens om att det tog ett halvår för 

eleverna att lära sig läsa och skriva, oavsett vilken läs- och skrivinlärningsmetod som 

användes. 

Ett flertal metoder utöver de fyra som denna undersökning tagit upp och som var i fokus i 

enkäten togs upp av deltagarna. Dessa metoder och material fokuserar mycket på fonologisk 

medvetenhet vilket även var något som lärarna poängterade som något viktigt i elevers läs- 

och skrivinlärning. Liberg (2006, s.22) forskning visar att elever som är fonologiskt medvetna 

har lättare för att bryta koden och lära sig läsa och skriva. Även Myrberg (2007, s. 84–85) 

nämner att det är viktigt med övningar i fonologisk medvetenhet under de första skolåren för 

att gynna alla elever, men främst de med lägst språklig förmåga.  
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De metoder och material som togs upp var bland annat Bornholmsmodellen, Cirkelmodellen, 

genrepedagogik, och Umeåmodellen, vilket kan kopplas samman med den socialekologiska 

psykologin. Inom den socialekologiska psykologin arbetar eleven och läraren mycket 

tillsammans, de skapar en gemensam historia och framtid där ett socialt samspel mellan alla i 

klassen finns (Stensmo 2012, s.52–54), vilket även överensstämmer med dessa metoder samt 

Läsning på talets grund och Whole language. Andra metoder så som Läsinlärning i 7 steg, 

Bravkod, och Rydholmsmodellen kan kopplas till den behavioristiska psykologin. Inom den 

behavioristiska psykologin är det viktigt med struktur för att främja lärandet och 

undervisningen (Stensmo 2012, s.50), detta finns även i metoder som Wittingmetoden, 

helordsmetoden, och ljudmetoden.  

6.3 Urval 

Denna studie använde sig av Facebook för att få tillgång till respondenter. Detta kan ha 

påverkat resultatet på så sätt att det är en viss typ av människor som söker sig till Facebook. 

Dels finns det en äldre generation som inte tagit till sig den teknikutveckling som skett i 

samhället och därav inte heller har ett medlemskap på Facebook. Därför skulle det kunna vara 

så att det inte är konstigt att Tragetonmetoden är såpass stor i denna studie, just för att de 

lärare som deltagit är mer teknikvänliga. Ingen respondent i enkäten var från samma område 

eller skola som någon annan i enkäten, och därför kan vi heller inte se samband mellan lärare 

som arbetar i samma område eller skola. Dock var det respondenter som svarade att de jobbar 

utefter en metod eftersom kommunen bestämt detta. 

6.4 Vidare studier 

Studien har ingen genusaspekt när det kommer till lärare eller elever. Vidare studier skulle 

kunna undersöka om det finns skillnader på hur könstillhörigheten tar till sig metoderna och 

hur lång tid det tar för eleven att lära sig. Vidare studier kan även titta på hur 

könstillhörigheten lär ut och om det finns någon skillnad där. I min studie räknas såväl lärarna 

som eleverna som en homogen grupp. Vidare studier skulle även kunna vara fältstudier med 

observationer och intervjuer för att se hur lång tid det tar och vilka metoder som används. 

En större omfattning av deltagare skulle vara önskvärt i vidare studier för att kunna göra en 

bättre generalisering och även en nationell generalisering.  
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6.5 Avslutande sammanfattning 

Avslutningsvis kan vi se att det är vanligast att lärare använda sig av läs- och 

skrivinlärningsmetoder som är kopplade till den socialekologiska psykologin, minst vanligt är 

det att använda läs- och skrivinlärningsmetoder som är kopplade till den humanistiska 

psykologin. Detta skulle kunna bero på att den humanistiska psykologin är den allra nyaste 

utav de tre psykologiska teorierna som tas upp i denna undersökning och är därför inte lika 

omfattande i användning. Att läs- och skrivinlärningsmetoder kopplat till den behavioristiska 

psykologin inte används lika frekvent längre kan bero på att denna psykologi är äldst av de tre 

psykologiska perspektiv på lärande som tagits upp. Det behavioristiska perspektivet på 

lärande användes i början av skolans historia, när folkskolan kom, och vi har alltså valt att 

utvecklas sedan dess. Dock används metoder kopplat till den behavioristiska psykologin när 

det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis Wittingmetoden.  

De allra flesta lärare använder sig av någon läs- och skrivinlärningsmetod i sin undervisning. 

Detta kan bero på att vi under lärarutbildningen får vetskap om olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder och kan då även bygga upp vår undervisning på ett mer strukturerat 

sätt. Vilket i sin tur minskar lärarens arbetsbörda gentemot att behöva skapa nya metoder eller 

helt arbeta utifrån varje enskild elev. Allra vanligast är dock att en lärare använder sig av en 

blandning av läs- och skrivinlärningsmetoder i sin undervisning. Detta kanske görs för att 

plocka det bästa från olika metoder och sammanföra till en för att det ska fungera för de allra 

flesta av eleverna i klassen som läraren undervisar.  

Vanligast är att det tar omkring ett halvår för en elev att lära sig läsa och skriva. En elev börjar 

mycket tidigare med sin läs- och skrivinlärning än när läraren börjar undervisa om läs- och 

skrivinlärning. Dock får eleven inte hjälp av en läs- och skrivinlärningsmetod förrän hen 

börjar skolan eller eventuellt förskolan. De flesta lärare i förskoleklass och årskurs 1 börjar 

med läs- och skrivinlärningen i sin undervisning direkt då de får sina elever. Vilket kan bero 

på att läs- och skrivinlärningen är en process som tar tid. När en elev väl lärt sig läsa och 

skriva fortsätter istället utvecklingen av läs- och skrivförmågan.  

Studien indikerar alltså att läs- och skrivinlärningsmetoder hjälper såväl läraren i sin 

undervisning som eleven i sin läs- och skrivutveckling, samt att läs- och skrivinlärningen tar 

omkring ett halvår för en elev utan särskilda läs- och skrivsvårigheter.  
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Bilagor 
Nedan redovisas aktuella bilagor. 

Bilaga 1 – missivbrev 

Hej! 

Jag heter Linnéa Svensson och jag läser grundlärarprogrammet F-3 på distans via Karlstads 
universitet. Det är nu tid för mig att skriva mitt examensarbete, som handlar om elevers läs- 
och skrivinlärning. 

Jag är intresserad av att se om val av läs- och skrivinlärningsmetod har någon påverkan på 
elevens lärande och om det går att se hur lång tid det tar för en elev att lära sig att läsa och 
skriva. Syftet med studien är att undersöka läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och 
årskurs 1. 

Jag vill gärna ta del av dina kunskaper och erfarenheter kring läs- och skrivinlärningsmetoder 
genom denna enkät.  

Jag tar hänsyn till forskningsetik vilket innebär att deltagandet är frivilligt och du har rätt till 
att avbryta ditt deltagande när som helst och detta gör du genom att kontakta mig.  Ditt 
deltagande behandlas konfidentiellt.  

Genom att lämna in svaren på enkäten godkänner du till att delta i denna studie och tagit del 
av informationen i detta brev.  

Vill du ha information om studiens resultat och publicering får du möjlighet att skriva in en 
mailadress i slutet av enkäten.  

Om du har några frågor vänligen kontakta mig.    

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Svensson 
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Bilaga 2 – enkätfrågor 

- Namn:  

- Ålder:  
- Lärarlegitimation 

□ Har lärarlegitimation 
□ Saknar lärarlegitimation 

- Skola: 
- Känner du till någon/några av dessa läs- och skrivinlärningsmetoder?  

□ Wittingmetoden 
□ Läsning på talets grund (LTG) 

□ Whole language/ Kiwimetoden 
□ Tragetonmetoden (Att skriva sig till läsning) 

□ Nej, jag känner inte till någon av dessa metoder 
- Använder du någon/några av dessa läs- och skrivinlärningsmetoder i din 

undervisning? 
□ Wittingmetoden 

□ Läsning på talets grund (LTG) 
□ Whole language/ Kiwimetoden 
□ Tragetonmetoden (Att skriva sig till läsning) 

□ Nej, ja använder inte någon av dessa metoder i min undervisning 
□ Övrigt: 

- På vilket sätt använder du dig av läs- och skrivinlärningsmetoden/metoderna? 
- Hur ser din översiktliga planering ut när det kommer till elevernas läs- och 

skrivinlärning? 
- När börjar du med läs-och skrivinlärningen? 

□ Höstterminen förskoleklass 
□ Vårterminen förskoleklass 

□ Höstterminen årskurs 1 
□ Vårterminen årskurs 1 

- Uppskattningsvis, hur lång tid tar det för en elev som innan arbetet med läs- och 
skrivinlärningen inte kunde något av det tills eleven börjar läsa och skriva enklare (för 
eleven kända) namn och ord?  

- Övrigt:  

- Om du vill ta del av studiens resultat och publicering skriv mailadress här:  
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