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1. Inledning  

Lundberg & Herrlin (2015, s. 6) beskriver att elever som ska lära sig att läsa har kommit olika 

långt i sin läsutveckling. Vissa elever kan läsa medan andra känner igen enstaka bokstäver. 

Detta medför att läraren har ett stort ansvar för att kunna anpassa undervisningen utefter varje 

individ så att alla får en chans att utveckla sin läsning. Enligt Wengelin & Nilholm (2013, s. 

127) har det under en längre tid forskats kring hur elevers läsinlärning går till, samt vad det är 

som gör att de lär sig att läsa. Resultatet av forskning om läsinlärning har skapat kunskap om 

vilka arbetssätt och metoder som anses vara gynnsamma för elevernas läsinlärning (Lundberg 

& Herrlin, 2015, s. 6).  

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] är en internationell studie där elevers 

läsförmåga i årskurs 4 testas för att få kunskap om elevers läsutveckling. Det framkommer i 

en sammanställning ifrån Skolverket (2016), att de svenska elevernas läsförmåga är på väg 

uppåt igen och har förbättrats sedan 2011. En viktig förutsättning för att eleverna ska lyckas i 

skolan är lärarens egen kompetens och utveckling. Det är dock ingen lätt uppgift lärare har då 

de har olika förutsättningar för att lyckas med undervisningen i klassrummen. Det kan handla 

om att lärare inte har tillgång till likvärdigt material eller utrustning, men framförallt att de har 

individer med olika förutsättningar i sitt klassrum (Skolverket, 2016, s. 49).  

Skolans syfte är att genom undervisning ge eleverna en möjlighet att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk (Skolverket, 2017b, s. 252). Hur läraren ger eleverna dessa möjligheter kan 

divergera. Under vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU] har det exponerats hur lärare och 

skolor använder olika metoder vid den tidiga läsinlärningen. Vi har också upplevt skillnader i 

material och undervisningsmöjligheter. Vissa lärare har mer möjligheter att utveckla en 

undervisningsmetod som passar just deras elever, medan andra är mer begränsade till en 

specifik metod. Detta anser vi medför att undervisningen i skolorna kan divergera då lärare 

inte använder sig av samma läsinlärningsmetoder. 

Denna litteraturstudie behandlar forskning som belyser vad som påverkar lärares metodval i 

läsinlärning från 6-10 år utifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv. Informationssökningen 

har genomförts i databaser och genom kedjesökningar via referenslistor. Kriterierna för 

inklusion var att materialet skulle vara vetenskapligt och stämma överens med studiens syfte 

och frågeställning. 
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Inledningsvis presenteras litteraturstudiens syfte och frågeställning (kap. 2). Sedan behandlas 

tidigare forskning om läsinlärningsmetoder (kap. 3). Vidare följer en beskrivning av 

arbetsprocessen som pågick under informationssökningen och materialanalysen (kap. 4). 

Därefter presenteras resultatet (kap. 5), det vill säga vilka påverkande faktorer som ligger till 

grund för lärares metodval i den tidiga läsinlärningen. Avslutningsvis diskuteras metod och 

resultat samt fortsatt forskning (kap. 6).  
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturstudien är att belysa lärares val av läsinlärningsmetoder i åldrarna 6-10 år 

utifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv kopplat till forskning inom skolämnet svenska. 

För att uppnå studiens syfte ska följande fråga besvaras: 

• Vilka faktorer påverkar lärares metodval i den tidiga läsinlärningen?  
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3. Bakgrund  

I detta kapitel definieras till en början begreppet metod (kap. 3.1). Sedan beskrivs teoretiska 

anknytningar till tidigare forskning inom läsinlärning (kap. 3.2), följt av en beskrivning om 

läsinlärningsmetoder (kap. 3.3). Därefter förklaras syntetiska principen (kap. 3.4) med 

tillhörande underkategorier: Phonics (kap. 3.4.1), Wittingmetoden (kap. 3.4.2) och 

Bornholmsmodellen (kap. 3.4.3). Sedan presenteras den analytiska principen (kap. 3.5) med 

tillhörande underkategorier: Whole language och Kiwimetoden (kap. 3.5.1), Läsning på talets 

grund (kap. 3.5.2) och slutligen läsningens roll i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 och i kommentarmaterialet till kursplanen för ämnet svenska (kap. 3.6). 

 

3.1 Läsinlärningsmetoder 

Det tidiga stadiet i elevernas läsinlärning är avgörande för huruvida eleverna kommer att bli 

framgångsrika i sin läsning (Lundberg & Herrlin, 2015, s. 5). När eleverna kommer till skolan 

har de olika kunskaper vad det gäller deras läsning och läsutveckling. Detta resulterar i att vissa 

elever redan kan läsa medan andra enbart känner igen enstaka bokstäver. Det är då lärarens 

uppgift att vara medveten om elevernas olika förutsättningar, för att inte tappa någon elev på 

vägen i arbetet mot det uppsatta målet (Lundberg & Herrlin, 2015, s. 6). Inom läsforskningen 

har det enligt Wengelin och Nilholm (2015, s. 128) under en längre tid pågått en debatt om de 

två vanligaste principerna inom läsinlärning. Debatten har verkat kring två specifika 

inriktningar inom läsprocessen där antingen den syntetiska eller den analytiska principen 

förespråkas (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128). Dessa metoder kan enligt Takala (2013, s. 

17) delas in i antingen den syntetiska inlärningsprincipen eller den analytiska 

inlärningsprincipen. Den syntetiska principen innebär att eleven arbetar från de mindre 

delarna till den större helheten. Den analytisk principen innebär att eleven istället börjar med 

helheten för att arbeta sig mot delarna (Åkerblom, 1988, s. 100). 

Begreppet metod beskrivs enligt Nationalencyklopedin vara ett verktyg. Om ett visst mål ska 

uppnås kan metoden användas för att klara målet. I undervisningen kan läraren välja en metod 

utifrån sitt uppsatta mål med undervisningen och följa den strukturen eller det arbetssätt som 

metoden beskriver. Inom läsinlärningen kan metoderna delas upp i två huvudprinciper som 

nämns ovan, således kan den analytiska principen kopplas till den helordsinriktade teorin och 

den syntetiska principen till den avkodsinriktade teorin.  
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3.2 Teoretiska anknytningar till tidigare forskning inom läsinlärning 

De två mest förekommande undervisningsteorierna idag som kan kopplas till den syntetiska 

och analytiska principen är den avkodsinriktade teorin och den helordsinriktade teorin som 

nämns i ovanstående stycke. Dessa teorier har bidragit till den klassrumspraxis som skapar 

tillfällen för eleverna att kunna använda språket och dess funktioner i olika situationer 

(Westlund, 2009, s. 23). Den avkodningsinriktade teorin innebär att eleverna lär sig att gå från 

delar till helheten när de läser, vilket även kallas för bottom-up-principen (Westlund, 2017, s. 

131). De avkodningsinriktade teoretikerna menar enligt Lundberg & Herrlin (2005) att den 

fonologiska medvetenheten är betydande eftersom den hjälper eleverna med ordavkodningen 

som är det lästekniska målet. Vidare beskrivs det för att få eleverna att bli fungerande läsare 

måste den alfabetiska skrivsystemets princip förstås, som innebär att ordet har delats upp i 

små enheter som kallas för fonem. Eleven kommer senare till insikt om att alfabetet består av 

bokstäver som de kan bygga upp ord av (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 10-13). Helordsinriktad 

teori innebär istället att eleven går från helheten till delarna, även kallad top-down-principen. 

Detta synsättet fick större genombrott i England än i Norden eftersom engelskan har en 

djupare ortografi än svenskan. Teoretikerna inom den helordsinriktade teorin anser att 

eleverna ska lära sig läsa indirekt och inte behöver känna till varje bokstav för att lära sig att 

läsa (Westlund, 2017, s. 105).  

Westlund (2017, s. 43) beskriver att lärare har olika kunskapssyner som påverkar vad eleverna 

kommer att lära sig eftersom lärares ställningstagande bygger på hur de själva ser på kunskap 

och hur den kan utvecklas. Det finns många läsinlärningsmetoder som lärare kan välja att 

använda sig av i läsinlärningen, vilket har skapat debatt mellan både forskare och lärare. 

Westlund (2017, s. 43) menar att debatten om den mest effektiva metoden för läsinlärning bör 

ändra fokus och istället centrera sig kring de kunskapssyner som de olika metoderna har som 

grund. Stadler (2008, s. 51) anser att forskning inom undervisning inte är någon enkel sak. 

Detta menar hon främst grundar sig i andra faktorer än att undervisningsmetoden skulle vara 

en betydande aspekt för elevernas inlärning. Vidare beskriver hon att lärarpersonligheter kan 

inverka på metoden, vilket leder till svårigheten att värdera metod ifråga. Lärares olika 

erfarenheter och personliga kompetenser menar hon är den primära påverkan på 

undervisningen snarare än själva inverkan som verksamhetens metodval har. Metodvalet anser 

hon är sekundärt. Resultatet av huruvida en metod fungerar i undervisningen beror på hur 

läraren tillämpar metoden i bemötandet av sina elever. Av stor vikt är således att läraren skapar 

en god inlärningsmiljö (Stadler, 2008, s. 51).   
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Lundberg (2010, s. 103) argumenterar för att om en metod ska vara framgångsrik så vilar det 

på ett flertal olika faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara; hur läraren är som person, 

dennes tidigare erfarenheter inom ämnet, samt hur läsinlärningen fungerar i en viss elevgrupp. 

Dessutom beskriver Lundberg (2010, s. 103) att metodens framgång även är beroende av 

elevernas kunskapsnivåer och var de befinner sig i utvecklingen. I Sverige har 

avkodningsinriktad nybörjarmetodik varit det som majoriteten lärare har använt sig utav det 

vill säga, den metod där eleverna får arbeta med de små enheterna i språket. På senare tid har 

metodvalet orienterat sig mot en mer förståelseinriktad metodik då den blivit ett alternativ i 

den tidiga läsinlärningen (Lundberg, 2010, s. 105). 

 

3.3 Metoder enligt syntetiska principen 

Undervisningsmetoder som kan kategoriseras under den syntetiska principen kommer att 

redovisas. Syntetiska principen, som även kan kallas för ljudmetoden, innebär att eleverna 

startar med bokstäver, ljud och stavelser för att sedan arbeta sig vidare mot ord och hela 

meningar (Åkerblom, 1988, s. 10). Fokus i den här principen ligger vid ljuden, själva 

avkodningen av ljud och vid bokstäver för att sedan introduceras till ord och 

sammanhängande meningar.  

 

3.3.1 Phonics 

Phonics är en metod som även kan kallas för ljudmetoden eller för ”bottom-up-metod” och 

den innebär att undervisningen utgår från de små ljudenheterna för att sedan arbeta sig mot 

större meningsbärande enheter i språket. Detta innebär grundläggande grammatik innan de 

får arbeta sig vidare mot helheten (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128). Enligt Fridolfsson 

(2008, s. 105) är arbetssättet i metoden strukturerad. Eleverna får träna in varje bokstav separat 

från varandra. Genom att eleverna får träna bokstäverna separat blir de säkra på hur varje 

bokstav ser ut och låter. Metoden inriktar sig på att eleverna först ska lära sig alfabetet där de 

får träna på den alfabetiska principen, och få en förståelse för sambandet mellan fonem och 

grafem. När eleverna kan koppla ihop fonemet med grafemet har de lärt sig att avkoda, vilket 

är ett grundläggande steg för att eleverna ska kunna läsa. Avkodningen måste vara 

automatiserad hos eleverna för att de ska kunna läsa och förstå ord de aldrig har stött på 

tidigare. Desto tidigare eleverna får börja med avkodning i deras läsutveckling desto bättre, 
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därför det minimerar misslyckande när eleverna ska läsa. När eleverna har lärt sig att avkoda 

bokstäver och ord börjar de istället träna på förståelse av textens innehåll (Fridolfsson, 2008, 

s. 105-106).  

 

3.3.2 Wittingmetoden 

Wittingmetoden kategoriseras också under den syntetiska inlärningsprincipen och är en 

utveckling av ”bottom-up-metoden”. Metoden börjar med språkljudet, sedan bokstavens 

form (Glentow, 2006, s. 37). Metoden har två huvuddelar, den ena är symbolfunktionen och 

den andra är förståelsen. Arbetssätt har en detaljerad och tydlig struktur, och börjar med 

läsförberedande övningar som sedan övergår till symbolinlärning och sammanljudning 

(Wengelin & Nilholm, 2013, s. 145). De läsförberedande övningarna innehåller eget arbete, 

begreppsutveckling, att uppfatta språkljud och skriftspråkets utmärkande drag. När eleverna 

övergår till symbolinlärning ska de öva på att uppfatta olika ljud och sedan lyssna till hur hela 

ordet låter.  När eleverna har arbetet med språkljuden börjar introduktion av bokstäverna i en 

bestämd ordning där läraren börjar introducera vokalerna, för att sedan arbeta med 

konsonanterna och till sist j-ljuden, ng-, sje- och tje-ljudens symboler. En viktig aspekt i detta 

är att bokstäverna lärs in utan en sammankoppling till bilder. Därefter övergår metoden till 

sammanljudning, vilket inleds först när både vokaler och konsonanter har introducerats. 

Eleverna börjar ljuda samman ord som symboliseras av två stycken bokstäver, till exempel 

”vu” och ”vo". Därefter ska eleverna arbeta med orden och granska språkstrukturerna, 

undersöka vilka bokstäver som behöver läggas till för att det ska bli ett ord. 

Läsförståelseträningen påbörjas inte förrän eleverna i princip kan alla bokstäver och dess ljud. 

När eleverna behärskar läsning av text får de börja skriva för att sedan arbeta med ljudstridiga 

stavningar, som innebär att eleverna ska kunna uttala orden precis som de stavas (Wengelin & 

Nilholm, 2013, s. 146). 

 

3.3.3 Bornholmsmodellen  

Enligt Lundberg (2012) är Bornholmsmodellen ytterligare en väg till att lära sig läsa. 

Användning av Bornholmsmodellen leder till att läraren kan ta hjälp av språklekar i hjälpandet 

mot en hos eleven god läsutveckling. Vidare beskriver Lundberg (2012) att tidigare forskning 

har kommit fram till att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsutveckling. 
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(Lundberg, 2012, s. 6-7). I enighet med Bornholmsmodellen vilar en god läsutveckling på fyra 

pelare. Första pelaren är språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet. Den andra 

pelaren är bokstavskunskap, tredje pelaren är ett gott ordförråd och den sista pelaren är 

motivation eller uppgiftsorientering. 

Språklekarna som används delas in i fem olika kategorier. I den första kategorin låter läraren 

eleven lyssna på ljud, då hjälper läraren eleven att skapa en uppgiftsorientering. I andra 

kategorin låter läraren eleven upptäcka vad en mening är, och att en mening kan delas upp i 

flera ord. Här ska eleven upptäcka att ord både har en speciell form och ett innehåll. Stort 

fokus läggs på att eleven ska tänka på hur det låter istället för att fundera på innehållet. I den 

tredje kategorin låter läraren eleven lista ut det första och sista ljudet i olika ord. Dessa lekar 

syftar på att öppna en dörr till fonemens värld. I den fjärde kategorin får eleverna öva sig på 

att ljuda samman fonem till ord. I den femte och sista kategorin får eleven lära sig att fonemen 

representeras av bokstäver. Bornholmsmodellen består av 43 språklekar som fördelas på 15 

veckor. Tidsplanen är dock individuell och kan anpassas efter varje elev (Lundberg, 2012, s. 

21-23).  

 

3.4 Metoder enligt analytiska principen  

Redovisning av de undervisningsmetoder som kan kategoriseras under analytiska principen. 

Analytisk princip kan även kallas för helordsmetoden och till skillnad från den Syntetiska 

principen börjar man med helheten för att sedan arbeta med delarna i språket (Åkerblom, 

1988, s. 100). 

 

3.4.1 Whole Language och Kiwimetoden 

Enligt Åkerblom (1988, s. 100) är Whole language en analytisk metod som innebär att eleverna 

arbetar från helheten till de mindre språkenheterna. Eleverna får genom den här metoden en 

uppfattning om att texter inte bara är bokstäver och ord, utan att de har en mening och ett 

budskap att förmedla. Texterna som eleverna får arbeta med kommer ifrån deras vardag och 

tidigare erfarenheter. Tanken med metoden är att eleverna inte ska få undervisning om hur 

man avkodar, utan de ska genom egen läsning lära sig principen om avkodning (Fridolfsson, 

2008, ss. 46-47). Körling (2006, s. 15) beskriver att Whole language utgår från 
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meningsinnehållet och kan liknas med Kiwimetoden. Kiwimetoden innehåller alla aspekter 

inom språket: det muntliga, det lästa och det egna skrivandet. Metodens arbetssätt är att lära 

eleven att läsa, men även utveckla eleven till en reflekterande och kritisk läsare (Körling, 2006, 

s. 15). Kiwimetoden lägger stort fokus vid elevernas språkkunskaper och viljan att 

kommunicera. Detta leder till att eleverna utvecklar och använder språket aktivt i de sociala 

sammanhang som texterna används i (Körling, 2006, s. 142-143).  

 

3.4.2 Läsning på talets grund 

Läsning på talets grund [LTG] kan kategoriseras under den analytiska principen. LTG har sin 

utgångspunkt i att eleverna ska få möjlighet att utveckla skriftspråkskunskaper genom tidigare 

erfarenheter och sitt eget talade språk. I LTG utgår eleven från texten till ordet, sedan från 

bokstaven till ljudet (Glentow, 2006, s. 32). Eleverna arbetar inte med något förutbestämt 

material, utan skapar tillsammans ett gemensamt material utifrån tidigare upplevelser. 

Metoden kan delas upp i fem olika faser. Samtalsfasen innebär att eleverna tillsammans med 

läraren pratar och kommer överens om vad texten ska innehålla. Därefter arbetar man med 

dikteringsfasen, som innebär att läraren skriver på tavlan det som eleverna har sagt. Tredje 

fasen är laborationsfasen, där läraren skapar individuella uppgifter till varje elev baserat på den 

nyskapade berättelsen. Därefter kommer återläsningsfasen, där eleverna får läsa och 

återberätta texten för läraren. Den sista fasen kallas för efterbehandlingsfasen, vilken innebär 

att eleverna börjar arbeta med enskilt utvalda ord (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 143-144). 

 

3.5 Grundskolans styrdokument i relation till läsning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2017b) kan läraren 

ta reda på vilka kunskaper som den enskilda eleven förväntas tillägna sig genom 

undervisningen. Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk men även 

få tilltro till sin språkförmåga (Skolverket, 2017b, s. 252).   

Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2017a, s. 10) tar upp hur undervisningen 

ska ge eleverna goda läs- och skrivstrategier. Att ge eleverna möjlighet att utveckla goda läs- 

och skrivstrategier resulterar i att de både kan fördjupa och även bredda läsförmågan. Målet i 
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årskurs 1-3 är att eleverna ska knäcka läskoden, samt lära sig olika strategier för att förstå och 

tolka texter. När eleven avslutat årskurs 1 är kunskapskravet i svenska att hen ska kunna läsa 

enkla meningar i elevnära texter med hjälp av ljudningsstrategi och helordsläsning (Skolverket, 

2017b, s. 258). I årskurs 3 ska eleven kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom 

att använda sig av lässtrategier på ett fungerande sätt. Eleven ska kunna skriva enkla texter 

med läslig handstil och stava till ord som är bekanta (Skolverket, 2017b, s. 258). Lärare behöver 

därför tolka läroplanen och välja den metod som anses främja elevernas utveckling till att nå 

målen.  
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4. Metod  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilka faktorer som påverkar lärares metodval för 

undervisning av barn i åldern 6-10 år. För att uppfylla syftet har vetenskapligt material sökts 

och sammanställts utifrån frågeställningen. Informationssökningen (kap. 4.1) utgår ifrån 

Brymans (2011, s. 117) förslag på hur en stegvis arbetsprocess i en litteratursökning kan 

utföras. I slutet av detta kapitel finns en tabell över det material som analyserats. Slutligen 

beskrivs hur analysen av materialet har strukturerats och genomförts (kap. 4.2). 

 

4.1 Informationssökning  

Informationssökningen genomfördes i databasen Educational Resources Center [ERIC] och 

i sökmotorn Google Scholar. Under sökningarna lästes först titlar och sedan abstracten för att 

se om de stämde överens med litteraturstudiens syfte. Söktjänsten ERIC användes för att den 

har ett brett utbud av internationell forskning som berör litteraturstudiens syfte. Google 

Scholar användes för att hitta svenska forskares slutsatser om lärares metodval.  

Urvalskriterier för litteraturstudien var att materialet skulle stämma väl överens med syftet och 

frågeställningen. Materialet skulle handla om vilka faktorer som påverkar lärare när de väljer 

metod till den tidiga läsinlärningen med ytterligare ett kriterium att det skulle vara i åldrarna 

6-10 år.  

För att få en överblick om vilka metoder som finns inom läsinlärning användes sökord som 

sågs relevanta för studiens syfte och frågeställning. Sökningen gjordes först på begreppet 

”Teaching methods” för att få en översikt över metoder. Att söka på ”Teaching methods” i 

ERIC gav ett för brett resultat då det kom fram artiklar som beskrev metoder med inriktning 

för de äldre eleverna och en annan ämnesinriktning. Dessa artiklar fick uteslutas då det enbart 

är intressant med de metoder som används inom läsinlärningen i grundskolan. Bryman (2011, 

s. 116) tar upp vikten av att pröva sig fram och anpassa sina sökord under tiden 

litteratursökningen pågår. De vetenskapliga artiklarna delades upp i två grupper utifrån den 

syntetiska och analytiska principen. Efter sökningen genomfördes ytterligare några sökningar 

för att komma så nära syftet som möjligt. Sökningen pågick fortfarande i söktjänsten ERIC, 

men en längre sökning gjordes med fler sökord: ”Beginning reading* AND Primary 

education* AND Teaching Methods”.  Sökningen ledde till att relevanta artiklar som berörde 

studiens syfte och frågeställning hittades.  
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Forskningen som hittades var huvudsakligen från akademiska artiklar men även några enstaka 

rapporter. Artiklarna användes sedan för att få fram vad som bidrar till att lärare väljer en 

specifik metod. Läsinlärningsmetoderna som hittades i forskningen kunde sedan struktureras 

upp i två olika grupper, den analytiska metoden och syntetiska metoder. Efter denna sökning 

blev det lättare att identifiera olika metoder som kom upp i flera artiklar, och även lärares 

tillvägagångssätt angående val av metoder blev synligt och återkom i flera artiklar. Efter 

genomgång av materialet skapades en lista över metoder som används vid läsinlärning, och 

detta har påverkat valet av metoder i bakgrunden. För att få ytterligare en överblick över vad 

som finns på fältet om läsinlärning och lärares val av metoder gjordes även en enskild sökning 

på begrepp som ” Reading instruction”, ”Reading skills” och ”Reading processes”. Dessa 

sökningar stämde överens med det material som hittades i tidigare sökningar. När en sökning 

gjordes med enbart ”Teaching Methods” blev det ett mindre bra resultat då artiklarna riktade 

sig till de högre åldrarna, och därför ändrades sökningen till ”Teaching methods” tillsammans 

med ”Primary education” som gav det önskvärda resultatet för de lägre årskurserna. 

Sammanlagt har nio internationella vetenskapliga källor hittats med hjälp av söktjänsten ERIC 

och sju nationella källor med sökmotorn Google Scholar. 

Författare: Titel: Publikationstyp: Årtal: Land: 

Ainswortha, 
M, T., Ortlieb, 
E, Cheek, E, 
H., Simnacher, 
R., & Fetters, 
C. 

First-grade teachers’ perception and 
implementation of a semi-scripted 
reading curriculum 

Vetenskaplig artikel 2012 USA 

Alatalo, T. Skicklig läs- och skrivundervisning i 
åk 1–3: Om lärares möjligheter och 
hinder 

Doktorsavhandling  2011 Sverige 

Bergnell, A., 
Cronqvist, M., 
Fihn, G., 
Kolback, K., 
Pokka, H., 
Welin Mod, A., 
& 
Zimmerman, 
F. 

Lärarutbildning och vetenskaplighet  Forskningsrapport  2011 Sverige 
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Bursuck, W, 
Munk, D, 
Nelson, C & 
Curran, M. 

Research on the prevention of 
reading problems: Are kindergarten 
and first grade teachers listening? 

Forskningsrapport  2002 USA 

Downing, J. Reading and Reasoning  
Vetenskaplig bok 1979 USA 

Ejeman, G & 
Molloy, G. 

Metodboken – Svenska i 
grundskolan 

Vetenskaplig bok 2006 Sverige 

Eriksson, A. 
Om teori och 
praktiklärarutbildningen: En 
etnografisk och diskursanalytisk 
studie 

Akademisk 
avhandling 

2009 Sverige 

Goswami, U. Synthetic Phonics and Learning to 

Read: A Cross‐language Perspective 

Vetenskaplig artikel 2005 USA 

Korkeamäki, 
R-L & Dreher, 
M-J. 

Finland, phonics, and whole 
language: Beginning reading in a 
regular letter- sound 
correspondence language 

Vetenskaplig artikel 1993 Finland  

Meeks, L, 
Stephenson, J.  

How well prepared are pre-service 
teachers to teach early reading? A 
systematic review of the literature 

Vetenskaplig artikel 2016 Australi
en 

Moses, A, 
Golos, D & 
Bennett, C. 

An Alternative Approach to Early 
Literacy: The Effects of ASL in 
Educational Media on Literacy 
Skills Acquisition for Hearing 
Children 

Vetenskaplig artikel 2015 USA 

Nyström, La. ELEVEN och 

LA ̈RANDEMILJÖN – en studie av 

barns lärande med fokus på läsning 
och skrivning 

Doktorsavhandling  2002 Sverige 
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Shapiro, L & 
Solity, J. 

Delivering phonological and 
phonics training within whole-class 
teaching 
 

Vetenskaplig artikel 2008 England 

Snow, C & 
Matthews, T. 

Reading and Language in the Early 
Grades 

Vetenskaplig artikel 2016 USA 

Takala, M. 
Teaching reading through writing Forskningsöversikt  2013 England 

Tjernberg, C. Framgångsfaktorer i läs- och 
skrivlärande: En praxisorienterad 
studie med utgångspunkt i 
skolpraktiken 

Doktorsavhandling  2013 Sverige 

Tabell 1. Analyserat material. 

 

4.2 Materialanalys 

Analys av det utvalda materialet utgick ifrån studiens frågeställning. Aspekter och faktorer 

eftersöktes som innehöll beskrivning av lärares val av metoder vid den tidiga läsinlärningen. 

Om innehållet uppfyllde kriterierna för inklusion, som var att materialet skulle handla om 

påverkande faktorer till lärares metodval samt att det skulle vara i åldrarna 6-10 år, fördes 

materialet in i dokumentet över analyserat material (se bilaga). När materialet hade analyserats 

och sammanställts drogs en slutsats om att källorna lyfter fram liknade aspekter om val av 

metoder och dess fördelar i undervisningen. För att kategorisera materialet tittade vi på de 

påverkande faktorerna till lärares val av metod. Därefter delades källorna upp efter faktorerna: 

utbildning och erfarenheter, språk, popularitet, arbetskollegor, huvudmannen samt den enskilda läraren. 

Dessa kategorier valdes därför att det var det mest förekommande påverkande faktorerna i 

det analyserade materialet. När materialet hade sorterats skapades en tydlig överblick som 

förenklade en sammanställning i resultatdelen över de påverkande faktorerna. 

Källorna visade ett liknande resultat om vilka faktorer som påverkar lärares metodval, och 

beskrev även metoderna på ett liknande sätt. Oavsett vilken forskning som lästes togs de 

vanligaste skillnaderna på val av metoder upp. Studien fokuserar på att ta reda på påverkande 

faktorer till lärares metodval i läsinlärning från 6-10 år. Därför behöver källorna inte enbart 

utgå ifrån svenska lärares påverkande faktorer till val av metod utan kan även vara lärare från 



 

15 

 

 

andra länder. Fokus kommer vara på vilka faktorer som bidrar till lärares metodval och inte i 

vilket land de undervisar i. Detta har gjort att studien kan använda sig av internationella studier. 

Utifrån frågeställningen försökte vi se likheter och skillnader med texterna vilket ledde till 

kategorin: faktorer som påverkar metodval. 
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5. Resultat 

I detta kapitel besvaras litteraturstudiens frågeställning för att uppfylla studiens syfte att belysa 

vilka faktorer som styr lärares metodval i läsinlärning med inriktning från 6-10 år utifrån ett 

lärar- och undervisningsperspektiv. Inledningsvis redogörs vad nationell och internationell 

forskning påvisar för påverkande faktorer till lärares metodval i läsinlärningen från 6-10 år 

(kap. 5.1).  

 

5.1 Påverkande faktorer till lärares metodval i läsinlärning  

Under materialanalysen fastställdes påverkande faktorer till lärares metodval som besvarade 

studiens frågeställning angående vilka faktorer som påverkar lärares metodval i läsinlärning 

från 6-10 år. Inledningsvis redogörs faktorerna utbildning och erfarenheter (kap. 5.1.1). Därefter 

redogörs faktorn språk (kap. 5.1.2). Vidare beskrivs popularitet, arbetskollegor och huvudmannen 

(kap. 5.1.3) och slutligen redogörs faktorn den enskilda läraren (kap. 5.1.4) 

 

5.1.1 Utbildning och tidigare erfarenheter  

Nyström (2002) beskriver att de flesta elever lär sig att läsa oberoende av läsinlärningsmetod, 

men hävdar också att vissa elever främjas utav en strukturerad metod med tydliga 

bokstavsgenomgångar. Skolans stora utmaning blir därav att både kunna utveckla de elever 

som redan knäckt läskoden men samtidigt hjälpa och stötta de elever som inte har knäckt 

läskoden (Nyström, 2002, s. 39). För att anta denna utmaning behöver lärare begagna lämplig 

pedagogik för att både hjälpa och utveckla optimal läs- och skrivförmåga. Läraren behöver 

därför systematiskt och medvetet anpassa sin pedagogik i undervisningen och bemästra ett 

anpassande av metodval (Alatalo, 2011, s. 14).  

När lärare ska välja en läsmetod att arbeta efter behöver de begrunda frågor såsom ”Vad?”, 

”Varför?” och ”Hur?”, samt vilka behov som finns i elevgruppen, innan metodval görs 

(Nyström, 2002, s. 36). Om en lärare ställer ovanstående frågor till sig själv, förblir det en 

påverkande faktor till lärares kommande metodval i läsinlärningen. Alatalo (2011, s. 93) 

beskriver att en del nyexaminerade lärare har, genom sina verksamhetsförlagda delar i 

utbildningen, kunnat ta efter pedagogik och metoder som handledaren har använt sig av. 

Vidare beskrivs det att detta har lett till att den äldre läsundervisningsmetodiken, med 

bokstavschema och läsebok, fortfarande lever kvar i den svenska skolan, trots att senare 
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lärarutbildningar inte har haft den inriktningen på läs- och skrivinlärning (Alatalo, 2011, s. 

197).  

Lärares metodval kan dessutom grunda sig i vilka läsinlärningsmetoder som de fick utbildning 

i under lärarutbildningen (Alatalo, 2011, s. 100). Många lärare läser idag även forskning på 

egen hand och lär sig av egna erfarenheter. Det ligger således sedan till grund för val av metod 

för deras elevgrupp. Andra lärare tar med sig erfarenheter från den egna skoltiden som sedan 

tenderar att följa med i deras egna val av metod i undervisning (Alatalo, 2011, s. 200). Vidare 

beskrivs det att vissa lärare väljer att använda sig av flera metoder på grund av att eleverna lär 

sig på olika sätt, och därför behöver fler än en metod användas för elevgruppen (Alatalo, 2011, 

s. 92). Vidare beskrivs det att studenter sorterar och väljer vetenskapliga metoder som de anser 

är relevanta utifrån deras tidigare upplevda erfarenheter (Eriksson, 2009, s. 219). Ejeman och 

Molloy (2006, s. 5) beskriver att lärare som är framgångsrika i läsundervisning väljer att blanda 

läsmetoder utifrån deras egna idéer anpassat efter elevernas behov. Lärares erfarenhet är även 

en påverkande faktor för deras metodval och undervisning. Dessutom beskriver även Ejeman 

och Molloy (2006, s. 67) att vissa lärare väljer sin metod beroende på egna erfarenheter, och 

väljer att arbeta med olika metoder för att kunna anpassa undervisningen utifrån varje individ. 

Takala (2013, s. 17) stämmer även in med ovanstående forskare som beskriver att många lärare 

väljer att kombinera metoder och inte väljer en enstaka metod att jobba med. Detta på grund 

av att de vill ge alla eleverna möjligheten till att utveckla en läsförmåga.  

Enligt Bursuck, Munk, Nelson och Curran (2002, s. 8) tar somliga lärare del utav forskning 

kring läsning och förebyggandet av svårigheter, och väljer därefter sin metod utefter vad 

forskningen säger om läsinlärning. Alatalo (2011, s. 84) beskriver att lärare började med 

läsundervisningen inriktad mot LTG-metoden, men efter att ha tagit del av forskning och 

kopplat det till egna erfarenheter bytte lärarna uppfattning. Avkodningsinriktad pedagogik 

ansågs gynna elevernas läsinlärning till större del. Shapiro och Solity (2008, s. 599) instämmer 

i att avkodningsriktad gynnar eleverna då barn kan generalisera sin kunskap ifrån mindre till 

större enheter, men inte tvärtom. Läraren bytte därför till en mer Phonics- inriktad metod. 

Enligt Nyström (2002, s. 38) känner de flesta lärare som undervisar på grundskolan till hur 

man undervisar eleverna i grundläggande läsfärdigheter som avkodning, vilket kan bidra till 

att lärare känner en trygghet med att välja en Phonics- inriktad metod. Bursuck et al. (2017, s. 

2) beskriver att en inverkan i lärares metodval kan vara lärarens egen attityd till vad de själva 

anser som högst effektiv metod att använda i läsinlärningen, men också vad de själva tidigare 

fått för utbildning inom ämnet. Enligt Alatalo (2011, s. 201) väljer lärare metod i läsinlärning 
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till följd av en tradition som har funnits på skolan under en längre tid, och att de därför väljer 

att fortsätta med den traditionen.  

 

5.1.2 Språk 

Andra faktorer som kan påverka lärarens metodval är enligt Goswami (2005, s. 128) vilket 

språk eleverna ska lära sig läsa på. Denna aspekt visar sig också vara avgörande för lärarens 

metodval då det gäller läsinlärningen. Även Korkeamäki och Dreher (1993, s. 475) beskriver 

att vissa lärare väljer metod beroende på vilket språk de ska undervisa på. Ejeman och Molloy 

(2006, s. 69) menar också på att en huvudsaklig faktor till lärares metodval huvudsakligen 

beror på hur strukturerna ser ut i det språk som eleverna ska lära sig att läsa på. Takala (2013, 

s. 17) stämmer in på ovanstående och beskriver också hur lärares metodval anstår delvis på 

språket. Vidare beskriver Goswami (2005, s. 276) att lärares metodval kan bero på de 

sociokulturella skillnaderna som finns mellan språken, då det finns skillnader i läroplaner, 

skolsystem och undervisningsmetoder. Korkeamäki och Dreher (1993, s. 475) skildrar 

Englands läsinlärningsundervisning och hur den har varit inriktad på att eleverna ska lära sig 

att läsa på ett meningsfullt sätt. Därav har läraren valt metoder som kategoriserar sig under 

den analytiska principen. Lärare i Finland anser istället att Phonics är den effektivaste metoden 

för läsinlärning (Korkeamäki & Dreher, 1993, s. 475). Att länderna arbetar utefter två helt 

olika inriktningar i läsinlärning förmodas vara att det finska språket underlättar användandet 

utav metoden Phonics i undervisningen jämfört med engelskan då finskan har regelbundna 

bokstavsljud, vilket innebär att varje bokstavssymbol representerar ett ljud. Dessa orsaker kan 

således vara bidragande till att språket kan vara en avgörande omständighet som ligger till 

grund för lärarens metodval (Korkeamäki & Dreher, 1993, s. 475). Enligt Nyström (2002, s. 

147) har lärare i USA varit inriktade på att arbeta utefter endast en metod, vilket har resulterat 

i att läraren inte blandar metoder i undervisningen. När det kommer till Sverige har vi istället 

varit inriktade på att blanda läsinlärningsmetoder, vilket har bidragit till att lärare ibland väljer 

flera metoder att arbeta med i undervisningen (Nyström, 2002, s. 147). Detta styrks utav 

Eriksson (2009, s. 227) som beskriver i sin studie att lärarstudenter i Sverige pratar om att 

använda flera metoder i läsinlärningen, och inte endast en enstaka metod. Det framkommer 

även i forskning att en påverkande faktor till metodval för läsinlärning kan bero på att 

läroplanen i olika länder har en viss inriktning beroende på vilket land och språk de talar 

(Ainswortha, Ortlieb, Cheek, Simnacher - Pate & Fetters, 2011, s. 88).  
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5.1.3 Popularitet, arbetskollegor, huvudmannen  

Tjernberg (2013) hävdar att i lärarkompetensen ingår det att lärare behärskar olika läs- och 

skrivmetoder samt arbetssätt för att kunna möta elevers olika förutsättningar och behov. 

Tjernberg beskriver att det inte är tillräckligt att läraren endast behärskar metoden, utan att 

läraren även bör ha en kunskap om vilka faktorer som kan påverka metoden. Till exempel 

miljö, tid och interaktion mellan lärare och elev. Pedagogiska idéer blir inom läraryrket 

periodvis populära att använda. Detta kan medföra att en stor andel lärare endast väljer en 

metod utifrån popularitet vid specifik tidpunkt, i avsaknad av vidare eftertanke om vadan de 

väljer metoden och utan hänsyn till elevgruppens varierade förutsättningar och behov 

(Tjernberg, 2013, s. 25). Det framkommer även att lärare ibland styrs ovanifrån i sina 

metodval. Läraren har alltså inte utrymme för att välja metoden för sin undervisning på egen 

hand utan präglas av skolans eller kommunens val (Tjernberg, 2013, s. 135). Enligt Alatalo 

(2011, s. 76) kan det ibland vara huvudmannen i kommunen som bestämmer ett specifikt 

läsutvecklingsschema som samtliga lärare ska följa och använda, vilket resulterar i att 

metodvalet redan är förutbestämt. Vidare nämner Bergnell, Cronqvist, Fihn, Kolback, Pokka, 

Welin, Mod & Zimmerman (2011, s. 8) att lärare blir tilldelade att arbeta utefter den metod 

som är ekonomisk fördelaktig. Lärare beskriver även att de väljer metod utefter vad kollegorna 

arbetar med samt att de likaså mixar ihop metoder för att imitera de bitar som de själva anser 

stämma överens med deras elevgrupp (Tjernberg, 2013, s. 150). Detta stämmer även överens 

med det Alatalo (2011) beskriver, nämligen att lärare väljer sina metoder genom att fråga 

arbetskollegor om deras arbetssätt som de sedan efterliknar i metodval (Alatalo, 2011, s. 103).  

 

5.1.4 Den enskilda läraren 

Vidare beskriver Alatalo (2011, s. 13) att den essentiella faktorn för elevers prestationer är 

läraren själv och inte valet av metod. Meeks et al. (2016, s. 70) hävdar att läraren måste ha 

tillräckliga kunskaper i egenskap av forskningsbaserat material för att inte i annat fall påverka 

eleverna i en negativ riktning i deras läsinlärning, på grund av att läraren då istället väljer att 

undervisa utifrån sina egna tolkningar och uppfattningar. Alatalo (2011, s. 13) beskriver vidare 

att lärare inte får tillräckligt med kunskap och utbildning i läs- och skrivinlärning vilket leder 

till att läraren får svårigheter att bedriva en undervisning i brist av kompetens. Snow och 

Matthews (2016, s. 1) anser att elevernas förmågor gynnas genom att introducera och 
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utvärdera redan framtagna forskningsbaserade metoder som sedan blandas och matchas ihop 

väl. Det argumenterar dem för att vara fördelaktigare än att använda sig utav endast en metod.  

Downing (1979, s. 29) beskriver hur olika lärare har sin egen teori om hur eleverna lär sig att 

läsa. Läraren behöver ökad tillgång till forskningsbaserade metoder och material för att kunna 

hjälpa eleverna att knäcka koden och lära sig läsa (Moses, Golos & Benett, 2015, s. 485). 

Ytterligare anser Alatalo (2011) att läraren behöver anpassa sin metod utefter elevernas behov 

i förebyggande syfte för att undvika läs- och skrivsvårigheter. Hon beskriver även att 

yrkesmässig autonomi ger professionella yrkesutövare rätten och skyldigheten att själva 

bestämma de redskap samt arbetsmetod som läraren anser passar sina individer i 

undervisningen (Alatalo, 2011, s. 25, 26, 128) 
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras till en början litteraturstudiens metod (kap. 6.1) och sedan diskuteras 

materialanalysen (kap. 6.1.1). Därefter kommer resultatet att diskuteras (kap. 6.2) utifrån 

studiens bakgrund och LGR 11. Till sist kommer förslag på vidare forskning att presenteras.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens forskningsområde om påverkande faktorer till lärares metodval i läsinlärning i de 

tidigare åldrarna har gett ett brett resultat på artiklar, och ett färre resultat på avhandlingar. Då 

studien har en begränsad tidsram har inte alla artiklar som ansetts relevanta analyserats på 

djupet, och därför valts bort ur studien. Det material som valdes bort berörde inte studiens 

frågeställning och syfte utan läsinlärningsmetoder som helhet i de tidigare åren, vilket innebär 

att materialet inte berörde påverkande faktorer till lärares metodval i åldrarna 6-10 år. Under 

informationssökningen kontrollerades materialet utifrån kriterierna för inklusion. Kriterierna 

som fanns var att materialet skulle passa med studiens syfte och frågeställning samt att det 

även skulle vara vetenskapligt, men framförallt innehålla påverkande faktorer till lärares 

metodval i åldrarna 6-10 år (kap. 4.1). Urvalet av det forskningsbaserade materialet kan ha 

påverkat studiens resultat då fokus enbart har lagts vid påverkande faktorer till lärares 

metodval och inte läsinlärningsmetoder i sin helhet, vilket kan ha inneburit att visst intressant 

material har gått förlorat. Tidigare erfarenheter har sannolikt påverkat tolkningen av källorna 

på grund av att det är svårt att hålla en neutral ställning.  

När informationssökningen och materialanalysen utfördes upplevdes först att det var svårt att 

få fram resultat som endast hade fokus på den tidiga läsinlärningen och påverkande faktorer 

till lärares metodval i åldrarna 6-10 år. Först gav sökningarna enbart resultat som berörde vilka 

metoder som lärare arbetar med i läsinlärningen, och inte varför de väljer att arbeta med en 

viss metod i undervisningen. Erfarenheterna att söka på databaser blev både bra och dåliga. 

Att hitta rätt sökord var till en början svårt då sökningarna inte gav det önskvärda resultatet. 

Det material som hittades på databaserna avgränsades till att endast innefatta material som 

innehåller påverkande faktorer till lärares metodval. Det material som har hittats består av 

vetenskaplig artikel, doktorsavhandling, akademisk avhandling, böcker, forskningsöversikt 

och forskningsrapporter. Under informationssökningen hittades fler internationella källor än 

nationella. Tre av de nationella källorna var doktorsavhandlingar och den fjärde var en 
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akademisk avhandling, samt två var vetenskapliga böcker. Källorna var referensgranskade/ 

peer reviewed, vilket är en fördel då de har granskats av oberoende referenter. Samtliga källor 

uppfyller litteraturstudiens inklusionkriterier som innebär att materialet ska beröra 

litteraturstudiens syfte och frågeställning.  

I sökningen letades efter källor som utifrån titel och abstract verkade vara intressanta för 

studiens syfte samt uppfyllde inklusionkriterierna. Studiens svaghet är att vissa av artiklarna 

som var intressanta för studiens syfte och frågeställning inte kunde hämtas i fulltext, vilket 

ledde till att materialet exkluderades och inte kunde analyseras. Om artiklarna som inte kunde 

hämtas i fulltext hade kunnat läsas och analyserats kunde materialanalysen haft en större 

variation av publikationstyper samt fler antal källor. Det hade även kunnat påverkat studiens 

resultat och gett ett annat resultat än det som den här studien resulterade i. Studiens starka 

sida är att de källor som har hittats kan stödja resultatet i litteraturstudien. Forskningsfrågan 

som har använts har bidragit till slutsatser om påverkande faktorer till lärares metodval.  

 

6.1.1 Materialanalys  

Det material som har analyserats i studien består av sju internationella vetenskapliga artiklar, 

en internationell forskningsöversikt, och en internationell forskningsrapport samt sju 

nationella källor, varav tre doktorsavhandlingar, en forskningsrapport, två vetenskapliga 

böcker och en akademisk avhandling.  

Efter att ha analyserat materialet och sammanställt studiens resultat drogs slutsatsen att 

källorna lyfter fram olika aspekter, angående vilka faktorer som påverkar lärares metodval vid 

läsinlärning i åldrarna 6-10 år. Studiens resultat kan därför vara tillämpbart att använda i dagens 

svenska grundskola. Eftersom studiens fokus ligger på vilka faktorer som påverkar lärares 

metodval, och inte syftar på svenskämnet specifikt, anses inte finnas någon nackdel av att 

använda fler internationella studier.  

I resultatet har vetenskapliga forskningsöversikter och forskningsrapporter analyserats och 

sammanfattats. Detta kan innebära en fördel för studien då ett brett resultat har analyserats, 

men även en nackdel då författarna i forskningsöversikten och forskningsrapporten har tolkat 

andra i sina källor och gjort ett urval, vilket kan innebära att studiens resultat har påverkats av 

andra forskares inklusionskriterier och deras tolkningar. 
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I litteraturstudien har internationellt material som inte är på svenska, utan endast på engelska 

analyserats. Detta leder till att tolkningar har gjorts när materialet har översatts till svenska, 

och eftersom engelska inte är vårt första språk kan det finnas en risk för feltolkningar som 

kan ha påverkat studiens resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras faktorer till lärares val av läsinlärningsmetod i undervisningen 

(kap. 6.2.1), litteraturstudiens resultat och dess stöd i LGR 11 (kap. 6.2.2). 

 

6.2.1 Påverkande faktorer till lärares val av läsinlärningsmetod   

Litteraturstudiens syfte har utgått från ett lärar- och undervisningsperspektiv. Det material 

som har analyserats visar på olika påverkande faktorer till att lärare väljer en specifik metod 

att arbeta med i läsinlärningen. Studien visar att lärares val av läsinlärningsmetod påverkas av 

flera olika faktorer. Utifrån studiens resultat är dessa påverkande faktorer arbetskollegor, 

tidigare erfarenheter, huvudmannen, popularitet, språk, elevernas behov, skolans ekonomi, 

forskningen, verksamhetsförlagda utbildningen och fortbildning.  Det framkom således att de 

läsinlärningsmetoder i undervisningen lärare använder sig av i huvudsak är Phonics, LTG, 

Wittingmetoden, Whole language, Kiwimetoden och Bornholmsmodellen som 

läsinlärningsmetoder i undervisningen. 

Lärare världen över prövar olika metoder i syfte att komma fram till den ”idealiska” metoden 

för läsinlärning (Nyström, 2002, s. 146). Att lärare ivrigt söker efter den ”idealiska” metoden 

är inte konstigt då undervisning i tidig läskunnighet är speciellt viktig. För där grundas 

grundläggande färdigheter som sedan är avgörande för framtida lärare och elevens fortsatta 

utveckling inom ämnet (Meeks, Stephenson, Kemp & Madelaine, 2017, s. 69). Vidare 

beskriver Nyström (2002, s. 147) att det är fördelaktigt om lärare kan instruera och anpassa 

läsinlärningsmetoden utefter elevunderlag. Läslärare och författare av läsningsprogram 

uppvisar ett brett spektrum av modeller av läsinlärningsprocesser, och detta skapade en stor 

debatt 1967 om vilken läsinlärningsmetod lärare skulle använda till sina elever (Downing, 

1979, s. 29). Enligt Wengelin och Nilholm (2015, s. 128) har debatten handlat om vilken av 

de två vanligaste principerna inom läsinlärning som läraren ska använda sig utav, den 
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analytiska principen eller den syntetiska principen (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128). 

Westlund (2017, s. 43) menar att debatten om den mest effektiva metoden för läsinlärning bör 

ändra fokus och istället centrera sig kring de kunskapssyner som de olika metoderna har som 

grund. Det inte är metoden i sig som är avgörande om eleverna lär sig läsa eller inte, utan det 

handlar till stor del om lärares olika erfarenheter och personliga kompetenser, vilket innebär 

att resultatet av huruvida en metod fungerar i undervisningen beror på hur läraren tillämpar 

metoden i bemötandet av sina elever (Stadler, 2008, s. 51).   

Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att lärare i Sverige väljer hur de vill att deras 

undervisning ska se ut, och detta medför att de gör olika val av material och arbetssätt i sitt 

arbete. I läsinlärning finns det olika metoder som läraren kan välja att arbeta efter, vilket leder 

till att lärare tvingas till att göra metodval. Att välja läsinlärningsmetod är inget lätt val för en 

lärare då det finns ett flertal olika metoder i läsinlärning att välja mellan. Nyström (2002, s. 

147) menar att lärare som använder metoder med inriktning på den syntetiska principen även 

har inslag av de metoder som är inriktade på den analytiska principen och tvärtom. Detta 

bidrar till att eleverna får inslag av båda inriktningarna men att de antingen får mer eller mindre 

av någon inriktning.  

Att lärare väljer att arbeta med olika metoder och inte en gemensam beror på flertalet faktorer 

som påverkar dem i deras val. De faktorer som kom fram i resultatet var att de flesta lärare 

ofta inte väljer en metod tagen ur luften, utan metodvalet grundar sig snarare i något som har 

en inverkan på läraren. Den övergripande faktorn kommer ofta ifrån tidigare erfarenheter som 

lärare vill pröva i sin egen undervisning. Erfarenheterna kan komma ifrån tidigare utbildningar, 

forskning, arbetskollegor eller en metod som det pratas om mycket vid den givna tidpunkten. 

Därför anser vi att det kan det vara bra om lärarutbildningar lyfter fram ett flertal olika 

läsinlärningsmetoder så lärarstundeter får ett brett spektrum av kunskap inom området som 

de kan ta med sig som erfarenheter ut i arbetslivet.  

I litteraturstudiens resultat framkom likaså att lärares val av metod ibland inte är självvalt. Det 

förekommer ibland att lärares metodval grundar sig i vad huvudmannen beslutar. I Sverige 

lever vi i en demokrati som leder till att de vetenskapliga teorierna och metoderna blir en del 

av politiska ställningstagandet i samhällsekonomin. Detta kan leda till att lärare ibland får 

arbeta med den metod som är ekonomiskt fördelaktig (Pokka, 2011, s. 59). Detta innebär 

således att vi i vår kommande yrkesroll som lärare möjligen inte får utrymme att anpassa och 

välja en specifik metod anpassad utefter elevgruppen, vilket kan innebära att elever inte lär sig 
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att läsa lika fördelaktigt som de hade gjort med en individanpassad läsinlärningsmetod. Om 

lärare får möjlighet till att själva bestämma vilken eller vilka läsinlärningsmetoder som de vill 

arbeta med i sin undervisning blir det lättare att kunna ge eleverna de verktyg som de behöver 

på vägen för att kunna tillägna sig ny kunskap. 

Tjernberg (2013, s. 25) beskriver att i lärarkompetensen ingår det att läraren ska kunna 

behärska olika läs- och skrivinlärningsmetoder för att kunna anpassa undervisningen och 

kunna möta elevers olika förutsättningar och behov. Slutsatsen är att metodval som görs i den 

kommande yrkesrollen som lärare kommer att vara av stor betydelse för elevernas 

läsutveckling. Därför kan litteraturstudiens resultat vara av relevans för den kommande 

yrkesrollen som lärare och att en användning kommer att finnas för de kunskaper som 

inhämtats under arbetets gång.  

I studiens resultat framhävs framförallt påverkande faktorer om lärares metodval i läsinlärning 

från 6-10 år. Det finns ett flertal metoder inom läsinlärning, vilket kan vara en bidragande 

orsak till att lärares metodval som tidigare nämnts skiftar. Metoderna inom läsinlärning kan 

delas upp i två mindre huvudgrupper, nämligen den syntetiska och den analytiska principen. 

Att det finns olika inriktningar leder till att vissa lärare väljer att arbeta efter den syntetiska 

principen eller den analytiska principen, medan andra också väljer att kombinera och arbeta 

utefter båda principerna (Takala, 2013, s. 17). Korkeamäki och Dreher (1993, s. 481) beskriver 

att de anser att både den analytiska och syntetiska principen har styrkor och svagheter 

beroende av hur principerna används. Principerna har motsatta utgångspunkter. De två 

vanligaste och mest debatterade metoderna inom principerna är Phonics och Whole language 

(Tjernberg, 2013, s. 38). Vilken av metoderna som enligt framtagen forskning visar på bäst 

resultat är svårt att säga då Korkeamäki och Dreher (1993, s. 481) beskriver att för att få 

framgång med läsinlärning behöver eleverna få en varierad undervisning av båda metoderna. 

Detta innebär att läraren bör hitta en balans i läsinlärningen mellan de båda metoderna. Först 

då kommer det att ge bättre resultat än att bara använda en utav dem. Downing (1979, s. 18) 

beskriver att forskare argumenterar risker om det läggs för stor vikt på endast Phonics, för 

tidigt, innan eleverna har tillägnat sig förmågan att medvetet kunna reflektera över språkets 

struktur, kan det medföra risker och leda till pedagogiska konsekvenser. Shapiro och Solity 

(2008, s. 599) argumenterar för att barn verkar kunna generalisera sin kunskap ifrån mindre 

till större enheter, men inte tvärtom. Vidare beskriver Takala (2013, s. 17) att elever gynnas av 

att arbeta med flera olika metoder med vilket påvisar vikten av att lärare känner till flera 

metoder och inte enbart en enstaka, för att främja elevernas läsförmåga. Nyström (2002, s. 
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147) instämmer i att lärare borde förena metoder och inte endast bara arbeta med en metod. 

Hon beskriver också att det essentiella är vad läraren gör med metoden och inte vilken metod 

som väljs. Det kommer alltid att finnas olika åsikter om vilken metod eller vilka metoder som 

gynnar elevernas läsinlärning. Därför är det viktigt att läraren själv tillägnar sig lärdom om 

metoden samt anpassar metoden med hänsyn till den specifika elevgrupp som läraren för 

stunden har (Tjernberg, 2013, s. 188). Vi anser att det är viktigt att lärare får en förståelse för 

att de inte enbart behöver arbeta med en enstaka metod i läsinlärningen, utan att de kan välja 

att plocka ifrån flera metoder. För om varje individ får en läsinlärningsmetod som passar 

specifikt dem ger det alla elever bättre förutsättningar för att kunna lyckas med läsinlärningen.  

Att välja läsinlärningsmetod kräver att läraren behöver kunna välja metod och sedan även ha 

en förståelse för vilka faktorer som kan påverka metoden, såsom exempelvis miljö och tid 

(Tjernberg, 2103, s. 25). Om läraren inte har en tanke bakom sitt metodval, och inte en 

tillräcklig utbildning i läs- och skrivinlärning, kan det medföra att läraren får svårt med att 

bedriva undervisning i läsinlärning av god kvalitet (Alatalo, 2011, s. 13). Enligt resultatet i 

litteraturstudien förekommer det som nämnts tidigare att lärare ofta inte väljer en metod tagen 

ur luften, men det förekom också i litteraturstudiens resultat att en del lärare ibland väljer 

metod utan närmare eftertanke om grunder till sitt val. Detta tror vi kan ha en negativ påverkan 

på elevernas läsutveckling därför att olika metoder passar olika klasser och individer, så därför 

är det viktigt att läraren har en tanke om varför den väljer en viss metod att arbeta med. 

Tjernberg (2013, s. 25) beskriver att lärare ibland påverkas av de pedagogiska idéer som är 

populära vid den tidpunkt läraren ställs inför sitt metodval, vilket kan bidra till att lärare börjar 

arbeta utefter samma metod utan närmare eftertanke samt utan hänsyn till sin elevgrupps 

varierade förutsättningar. Detta kan leda till konsekvenser för elevernas läsutveckling, då de 

inte får en individanpassad läsinlärningsmetod. Enligt Nyström (2002, s. 39) kan valet av 

metod som läraren gör påverka eleverna. Hon anser att för elever som är starka i sin läsning 

är inte metodvalet direkt påverkande, men för elever som är lässvaga kan metodvalet ha en 

väsentligt avgörande roll. Detta leder till att lärare i deras metodval har ett stort ansvar vilande 

på sina axlar, ansvaret att kunna välja och anpassa sin metod med hänsyn till sina elever. Det 

läraren ska ha i beaktning i val av läsinlärningsmetod är att ingen teori om hur eleverna lär sig 

att läsa är komplett (Nyström, 2002, s. 38). Därav kan vara bättre att använda sig av flera 

metoder i sin läsundervisning. Således är det också viktigt för vår kommande uppgift som 

lärare att vi i valet av läsinlärningsmetoder först noga studerar metodernas fördelar och i vårt 

urval tar hänsyn till de styrkor som specifikt gynnar den elevgrupp vi undervisar. 
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Ytterligare i litteraturstudiens resultat framkommer det precis som Ejeman och Molloy (2006, 

s. 66) beskriver att det inte finns någon universalmetod för läsinlärningen. Det framkommer 

likaså att faktorerna till metodvalet inte är det som har den framstående påverkan på elevernas 

läsinlärning, utan att den primära påverkan ligger i huruvida läraren väljer att arbeta med 

metoden. Att använda nya tillvägagångssätt och metoder i undervisningen kan vara 

fördelaktigt då samhället utvecklas och förnyas, men om lärare ska använda sig av nya 

kunskaper i läsinlärning måste läraren tillägna sig grundläggande kunskaper om hur eleverna 

läser. För att få ett fördelaktigt resultat (Alatalo, 2011, s. 212). Ejeman och Molloy (2006, s. 

66) menar också att lärare behöver framgå med samhällsutvecklingen och hålla sig 

uppdaterade om nyheter inom forskningsbegrundade metoder för att kunna finslipa nutidens 

metoder. Alltså är det viktigt att vi som kommande lärare inte väljer en metod och sedan 

vidhåller den i trettio år, utan istället bör vi hålla oss uppdaterade om vad som kan förändras 

och förbättras med metoden som vi valt att arbeta med. Vidare beskriver Alatalo (2013, s. 212) 

att om läraren inte har goda kunskaper om läsinlärning kan det påverka elevernas läsutveckling 

negativt.  

Slutsatsen av litteraturstudiens resultat är att de flesta forskare är överens om att olika 

läsinlärningsmetoder passar olika elever och att den valda metoden bör tillämpas så att den 

anpassas till den enskilda elevens förutsättningar och behov (Nyström, 2002, s. 162–163). 

Således innebär det för den kommande yrkesrollen som lärare att det är viktigt att det finns en 

tanke bakom varför en metod väljs att implementeras i undervisningen. Ytterligare en slutsats 

som lärare bör ta i beaktning vid valet av läsinlärningsmetod är enligt Ejeman och Molloy 

(2006, s. 93) medvetenheten om vilka teorier eller vilken teori som ligger till grund för deras 

valda läsinlärningsmetod, och på så sätt kan läraren medvetet välja ut en passande metod med 

hänsynstagande till elevgruppen och dess individer. För att eleverna ska lyckas med 

läsinlärningen anser vi att de först och främst behöver en metod som passar dem, men att 

man ska ha i åtanke att även fast valet av metoden är anpassad till elevgruppen behöver inte 

det betyda att eleverna lär sig snabbare och lättare. Stor vikt ligger också vid vad läraren väljer 

att göra med den valda metoden i undervisningen. Därför är både valet av metod och lärarens 

undervisning två viktiga aspekter för att eleverna ska lyckas med sin läsinlärning. Detta visar 

även på vikten av lärarens yrkeskompetens, då den är betydande för elevernas läsinlärning. 

Läraren behöver hålla sig uppdaterad i aktuell forskning för att kvalitetssäkra sin läsinlärning i 

diskretion med samhällsutvecklingen då det precis som vi påtalat tidigare i denna studie, är av 

stort vikt vad läraren har för kompetens för huruvida eleverna ska ha framgång i sin 

läsinlärning.  
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6.2.2 Litteraturstudiens stöd i LGR 11 

I denna litteraturstudie framkom det utifrån Takala (2013, s. 17) att det finns flera tillgängliga 

metoder för att undervisa i läs- och skrivinlärning, och att dessa ofta är uppdelade i två 

huvudgrupper: den analytiska och den syntetiska principen. Vilka av dessa två huvudgrupper 

som lärare sedan väljer att arbeta med i undervisningen är skiftande. LGR 11 stöds i studien 

då det beskrivs under ”skolans värdegrund och uppdrag” att alla elevers olika förutsättningar 

och behov ska tas hänsyn till i undervisningen (Skolverket, 2017, s. 8). Detta innebär att läraren 

måste kunna göra ett eller flera metodval som passar dennes specifika elevgrupp. I LGR 11 

framkommer det även att lärare har ett uppdrag att kunna skapa en varierad undervisning för 

att alla eleverna ska kunna stimuleras och utveckla en kunskap (Skolverket, 2017b, s. 252). Det 

framgår dock inte i LGR 11 hur undervisningen ska ske och vilket material läraren ska tillämpa 

i undervisning. Detta innebär att det är läraren själv som avgör vilken metod och vilket 

arbetssätt som denne vill använda i sin undervisning. Det finns dock undantag där läraren inte 

får bestämma metod själv, utan metodvalet styrs ovanifrån samt det arbetssätt som läraren ska 

tillämpa i undervisningen (Tjernberg, 2013, s. 153). 

 

6.3 Fortsatt forskning  

Utifrån den här litteraturstudien finns det utrymme att undersöka och bygga vidare på studiens 

valda undersökningsområde. Det finns även fler intressanta frågeställningar att undersöka 

vidare. Förslagsvis skulle det vara intressant att undersöka om det finns skillnader i lärares 

metodval beroende av ålder och erfarenheter. Då den här litteraturstudien enbart bygger på 

andra forskares resultat kan det vara intressant att studera och göra intervjuer med verksamma 

lärare i syfte att synliggöra hur de väljer metoder för läsinlärning i sin undervisning. Frågor 

som skulle kunna besvaras kunde vara Varför väljer lärare att arbeta med en viss typ av metod? Har 

lärares erfarenheter och ålder en påverkan i deras metodval? Hur påverkar metoden elevernas läsinlärning? 

Anpassas undervisningen utefter varje individs behov och förutsättningar? Genom dessa frågor kan både 

intervjuer och observationer göras som kan bidra till en bredare och djupare förståelse av 

lärares metodval i läsinlärningen i de tidiga åldrarna 6 - 10 år. 
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Stockholm: Natur & Kultur. 

Goswami, U. (2005). Synthetic Phonics and Learning to Read: A Cross-language 

Perspective. Educational Psychology in Practice: theory, research and practice in educational 

psychology, 21, 273-282. doi:10.1080/02667360500344823 

https://www.tandfonline.com/cepp20


 

30 

 

 

Korkeamäki, R.L., & Dreher, M.J. (1993). Finland, phonics, and whole language: Beginning 

reading in a regular letter-sound correspondence language. Language Arts, 70(6), 29–

36. Hämtad från http://www.jstor.org/stable/41482121 

 

Kullberg, B. (2006). Boken om att lära sig läsa och skriva. Malmö: Gleerups. 

 

Körling, A. (2006). Kiwimetoden- medveten undervisning - medvetet lärande. Stockholm: Bonniers. 

Liberg, C. (2007). Läsande, skrivande och samtalande. I A. Ewald, & B. Garme (Red.) Att 

läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. (s. 25-44) Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling. Hämtad från urn:nbn:se:uu:diva-130442 

Lundberg, I. (2012). Bornholmsmodellen, vägen till läsning - språklekar i förskoleklass. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Lundberg, I., & Herrlin, K. (2015). God läsutveckling: Kartläggning och övningar. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Meeks, L., Stephenson, J., Kemp, C., & Madelaine, A. (2016). How well prepared are pre-

service teachers to teach early reading? A systematic review of the literature, 

Australian Journal of Learning Difficulties, 21, 69-98. 

doi:10.1080/19404158.2017.1287103 

Moses, A., Golos, D., & Bennett. C. (2015). An Alternative Approach to Early Literacy: The 

Effects of ASL in Educational Media on Literacy Skills Acquisition for Hearing 

Children, Early Childhood Educational Journal, 43, 485-494. doi:10.1007/s10643-015-

0690-9 

Nationalencyklopedin. (u.å.). Metod. Hämtad 1 februari, 2018, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metod 

Nyström, L. (2002). Eleven och lärandemiljön: En studie av barns lärande med fokus på läsning och 
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