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Sammanfattning 
Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om läsundervisning i årskurs 1 och därmed 
undersöka hur lärare beskrev att de arbetade med läsinlärning, både i helklass och för 
elever med lässvårigheter. I bakgrunden ges en tillbakablick på läsinlärning i ett historiskt 
perspektiv vidare presenteras viktiga begrepp som rör läsundervisningen. Den teoretiska 
utgångspunkten i studien bygger på den syntetiska och den analytiska principen. Data som 
samlas genom kvalitativa intervjuer analyseras genom ett analysverktyg som grundar sig i 
teorin. Resultatet visade att lärarna tenderade att arbeta syntetiskt i helklass, dock hade de 
flesta även analytiska inslag i sin läsundervisning. Helklassundervisningen benämns 
därför som balanserad. De elever som hade lässvårigheter undervisades huvudsakligen 
syntetiskt, med några undantagsfall där läraren även arbetade analytiskt. Arbetet som 
berör elever med lässvårigheter bedöms därför i huvudsak vara syntetiskt. 
 

Nyckelord: Syntetisk princip, analytisk princip, läsundervisning, läsinlärning och 
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1. Inledning 

Att lära sig att läsa är bland det mest betydelsefulla som sker under ett barns skolgång, 

detta då läsinlärningen är central och öppnar dörrar till personlig utveckling, kunskap och 

en känsla av samhörighet. Läsning gör det möjligt för barn att skapa sin egen uppfattning 

om omvärlden och kan vara en källa till inspiration och delaktighet i samhället. Enligt 

Specialpedagogiska myndigheten (2012) är den viktigaste faktorn för elevens läs- och 

skrivutveckling lärarens kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Detta 

ställer stora krav på de olika val som lärare gör i sin läsundervisning och påverkar i hög 

grad elevens fortsatta lärande. Eftersom lärares förhållningssätt och kunskap om metoder 

vid läsinlärning är viktigt har det länge bedrivits en debatt om hur läsundervisningen ska 

ske. I ett läger har fokus varit på att utgå från språkets minsta delar där avkodningen är 

central. I det andra lägret menades det istället att elever bör lära sig att läsa genom att utgå 

från helheten i form av texter, därmed utvecklas en förståelse för textens innehåll. 

Debatten har på senare år visat att en blandning av de båda synsätten är vanligt 

förekommande i dagens skola där bland andra Fridolfsson (2015) menar att det är få lärare 

som använder en renodlad metod för läsinlärning. Detta resonemang styrks av Tjernberg 

(2013) som hävdar att en stimulerande lärmiljö med en varierad läsundervisning är 

väsentlig för att möta elevernas olika behov. 

 

Bortsett från att skapa en varierad undervisning betonar Specialpedagogiska myndigheten 

(2012) att vissa elever kan behöva ett direkt lärarstöd där deras behov och sätt att lära sig 

tas hänsyn till. Detta stöd skulle exempelvis kunna vara kortare perioder av enskild 

undervisning eller anpassningar som sker på klassrumsnivå. Att möta olika elevers behov i 

sin läsundervisning är enligt lag en skyldighet som alla lärare, rektorer, skolor och 

kommuner måste kunna leva upp till, detta framhålls tydligt i skollagen (2010:800) som 

uppmanar följande: 

 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (kapitel 

1, 4 §, s.16). 

 

För att kunna leva upp till skollagen och ta hänsyn till elevers skilda behov när det 

kommer till läsinlärning menar Tjernberg (2013) att tidiga insatser är av yttersta vikt. 
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Detta samtidigt som Lundberg och Herrlin (2014) betonar att en god start är helt 

avgörande för att elever ska lyckas i sin läsning.  

 

Med dessa aspekter i åtanke är vi intresserade av att undersöka hur verksamma lärare 

beskriver att de bedriver sin läsundervisning, både i helklass och med elever som har 

lässvårigheter. Vi vill synliggöra de arbetssätt som olika lärare väljer att använda sig av 

och undersöka hur de stöttar sina elever med lässvårigheter. Genom att undersöka detta 

område vidgas vår egen kunskapsbank och vi får förhoppningsvis bättre förutsättningar att 

kunna göra medvetna val i vår kommande lärarroll. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur läsundervisningen i årskurs 1 

ser ut i olika klassrum, både i helklass och för elever med lässvårigheter. Följande 

forskningsfrågor behandlas: 

 

•   Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning i helklass? 

•   Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning vid lässvårigheter? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en överblick över den svenska läsinlärningshistorian och den 

läsinlärningsdebatt som har ägt rum. Vidare definieras några viktiga begrepp som läsning, 

lässvårigheter, högläsning och läsförståelse. Avslutningsvis ges en kortare överblick av 

läromedel i svenska. Dessa olika avsnitt ska hjälpa till att reda ut forskningsfrågorna och 

ge en grund för kommande diskussion. 

3.1 Svensk läs- och skrivinlärningshistoria 

Den svenska läsinlärningen har en lång historia bakom sig där flera läsinlärningsmetoder 

ursprungligen tagit idéer från andra länder, främst Tyskland, England och USA. Under 

1600-talet kunde man tala om en begynnande läskunnighet i Sverige där en variant av 

bokstaveringsmetoden förekom (Hjälme, 1999). Svensson (2009) berättar att kyrkan 

använde sig av bokstaveringsmetoden för att lära befolkningen att läsa, detta för att guds 

ord inte skulle förvrängas. Bokstaveringsmetoden var en läsinlärningsmetod som 

användes under lång tid för bokstavstrogen läsning. Metoden inriktade sig på 

bokstavskunskap vilket innebar kunskap om bokstavsnamnet. Fokus i metoden var att 

bokstäverna skulle läggas ihop till stavelser, som sedan skulle kopplas samman till ord. 

Innehållet i texten hade mindre betydelse då vikten istället låg på uttalet. 

 

Under 1800-talet lanserades ordbildsmetoden även kallad helordsmetoden, denna byggde 

på att orden lästes som en helhet eller som i bilder (Svensson, 2009). Det krävdes flera 

olika försök för att lansera metoden och när den väl slog igenom kritiserades den för att ha 

styrt in sig på innehållet i texten istället för på bokstavsljuden (Fridolfsson, 2015; Hjäme, 

1999; Svensson, 2009). Kyrkan påstod att läsaren inte längre läste bokstavstroget och 

detta ansågs kunna förvränga Guds ord då läsaren själv kunde tolka innehållet. Senare 

under 1800-talet kom ljudningsmetoden till Sverige från Tyskland. Metoden har enligt 

Kullberg (2006) dominerat ute i skolorna och använts parallellt med 

bokstaveringsmetoden. Denna har sin grund i att utgå från bokstävernas ljud där ljuden 

slås ihop till ord och delar av ord.  

  

3.1.1 Läsinlärningsdebatten 
I samband med ljudningsmetodens intåg utlöstes en livlig debatt mellan ljudningsmetoden 

och ordbildsmetoden om hur läsinlärning skulle gå till. Dessa metoder ansågs enligt 

Åkerblom (1988) utgå från två olika principer för läsinlärning. Ljudningsmetoden som 
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bygger på den syntetiska principen och går från delarna till helheten. Detta till skillnad 

från ordbildsmetoden som bygger på den analytiska principen och utgår från ordet som 

den givna helheten. Principerna har enligt Kullberg (2006) diskuterats i en samhällsdebatt 

som handlat om vilken metod som lämpar sig bäst för att lära elever att läsa och skriva. 

Under 1800-talet fokuserades det i debatten främst på ljudningsmetoden och 

ordbildmetoden. Denna debatt tog aldrig slut utan vilade ett tag innan den syntetiska 

Wittingmetoden och den analytiska LTG-metoden (Läsning på talets grund) satte fart på 

allt igen.  

 

Den livligaste läsdebatten skedde enligt Tjernberg (2013) under 1970-talet, den här 

gången handlade det om två nya läsinlärningsmetoder. Fridolfsson (2015) menar att det 

huvudsakligen var Witting och LTG som diskuterades där frågan ställdes om vilken metod 

som lämpade sig bäst för att effektivt lära eleverna att läsa och skriva. Dessa två metoder 

har i grunden många likheter men under debatten förenklades de och missförstods. Detta 

berodde på att forskare, lärarutbildare och lärare bidrog till en snedvridning där 

Wittingmetoden framställdes som en extremt syntetisk metod som enbart byggde på 

avkodning. Även LTG misstolkades och menades istället vara alltför analytisk. Trots att 

metoderna är olika menar Hjälme (1999) att det även fanns likheter hos Witting och LTG, 

detta då båda metoderna framhåller principen för det alfabetiska systemet samt koppling 

mellan språkljud och bokstav vid en tidig fas i läsinlärningen.  

 

Denna debatt har enligt Kullberg (2006) medfört frågor bland forskare, lärare, föräldrar 

och elever om vilken läsinlärningsmetod som varit rätt eller fel. Frågorna har egentligen 

inte lett till några svar och debatten har på senare år lugnat ner sig och bytt riktning. 

Numera är det enligt Fridolfsson (2015) ovanligt att lärare använder sig av en renodlad 

metod, istället används ofta en variation av olika metoder. Detta menar Westlund (2017) 

beror på att alla elever lär sig på olika sätt. Oavsett hur läsinlärningen går till måste 

begreppet läsning definieras, detta sker i nästa avsnitt.  

3.2 En enklare syn på läsning  

Att förstå sig på vad begreppet läsning innebär är inte alltid enkelt då det kan definieras på 

många olika sätt (Taube, 2007a). En definition på läsning som valts ut att användas i 

denna studie beskrivs av Gough och Tunmer (1986) samt Hoover och Gough (1990) som 

en enklare syn på läsning (the simple view of reading). I denna modell menas avkodning 

och språkförståelse vara en förutsättning för att bli en god läsare. Avkodning syftar i 
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första hand till att en kunnig läsare snabbt kan känna igen skrivna ord men även att kunna 

urskilja språkljud. Med språkförståelse menas att kunna förstå ord och meningar både i 

skrivet och talat språk. Avkodning och språkförståelse beskrivs i artiklarna som lika 

viktiga, om läsaren har en språkförståelse men inte kan avkoda och vice versa är det inte 

läsning. Hur komponenterna samspelar och är beroende av varandra kan uttryckas på 

följande sätt: 

 

Läsning = avkodning x språkförståelse (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & Gough, 1990) 

 

För att fördjupa förståelsen av denna formel kan man tänka att avkodning och 

språkförståelse är variabler som varierar från 0 (ingen kunskap) till 1 (perfektion). Detta 

innebär att om en läsare kan avkoda en text (1) men inte har någon språkförståelse (0) 

uteblir läsningen (0) (Gough & Tunmer 1986; Hoover & Gough, 1990). Samspelet mellan 

avkodning och språkförståelse som betydande faktorer för läsning beskrivs av Gough och 

Tunmer (1986) som ”I´ve seen children who can decode anything you put in front of 

them, but they don´t understand a word of what they´re reading” (Gough & Tumner, 1986, 

s.7). Detta citat är talande för hur de båda komponenterna är viktiga för att läsning ska 

kunna ske. Det kan också betraktas som en förklaring till hur eventuella lässvårigheter kan 

ha sin grund i elevens avkodningsförmåga och språkförståelse. I nästa avsnitt utreds därför 

lässvårigheter närmare. 

3.3 Lässvårigheter 

Att ha lässvårigheter kan ha en stor påverkan på en individs liv, både i skolan och senare i 

livet. Det kan bland annat påverka hur barn och elever uppfattar sig själv och den glädje 

de känner för att gå i skolan. Det kan även vara avgörande för huruvida eleven 

vidareutbildar sig, vilket jobb eleven får och elevens framtida sociala status kan också 

påve (Elbro, 2004). Samtidigt menar Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) på att antalet 

elever med läs-  och skrivsvårigheter ökar. Detta beror troligtvis på ökad kunskap om 

svårigheter och att kraven på läsningen har förändrats och blivit större.  

 

Enligt NE (2018a) definieras lässvårigheter som särskilda svårigheter med skriftspråket. 

De svårigheter som elever ofta stöter på i sin läsning kan förklaras av Gough och Tunmers 

(1986) synsätt där svårigheterna kan yttra sig på tre olika sätt, oförmåga att avkoda, 

bristande språkförståelse eller en kombination av båda. Asmervik et al. (2001) beskriver 

lässvårigheter närmare och menar att elevers svårigheter som rör avkodning ofta yttrar sig 
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genom att eleven har svårighet att koppla ihop språkljud med bokstäver, slå ihop 

bokstäver till ord och svårighet att läsa hela ord. Elever som har bristande 

avkodningsförmåga kan även ha begränsad läsförståelse, detta är dock ofta ett resultat av 

den dåliga avkodningen (Høien & Lundberg, 2013). Elbro (2004) konstaterar samtidigt att 

de flesta elever som har stora lässvårigheter ofta har problem med just avkodningen. Vid 

bristande språkförståelse spelar textens innehåll stor roll där läsarens aktiva medverkan är 

nödvändig för att förstå texten. Om eleven inte besitter tillräcklig språkförståelse kan det 

finnas en svårighet i att diskutera läst text.  

 

För att motverka lässvårigheter har det i forskning utförd av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (2014) visat sig att arbete som rör språkljud och 

bokstäver är mest effektivt. Det handlar om att eleverna får möjlighet att utveckla sin 

förmåga att koppla ihop språkljud med bokstäver, detta arbete bör dock ske på ett 

strukturerat vis. Arbetssättet förbättrar inte bara elevens förmåga att avkoda utan även 

läsförmågan, förmågan att stava, läsförståelse, läshastighet samt förmågan att uppfatta 

språkljuden. Att arbeta med bokstäver och språkljud på ett systematiskt sätt är enligt 

Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) dock inte tillräckligt, undervisningen bör också 

innefatta annan typ av läsundervisning, till exempel högläsning och språkliga aktiviteter. 

För att motverka lässvårigheter har det även visat sig vara viktigt med tidiga insatser då de 

elever som inte fått stöd tidigt ofta uppvisar problem senare under sin skolgång (Juel, 

1996; Tjernberg, 2013). Många av de tidiga insatserna menar Alatalo (2016) kan ske i 

klassrummet av läraren. Där handlar det till stor del om att skapa en god lärandemiljö 

betonad av struktur, tydlighet, lagom svåra uppgifter, utmaningar, repetition och 

textsamtal. Eftersom textsamtal kan utgöra en tidig insats och utveckla elevens läsning 

kommer följande avsnitt att beröra detta närmare.  

3.4 Läsförståelse och högläsning 

Att läsa med förståelse betyder att läsaren kan läsa på, mellan och bortom raderna. Mycket 

information står inte utskriven i texten och det är upp till läsaren att kunna uppfatta, tolka 

och förstå. Detta innebär att läsaren själv kan dra slutsatser och koppla till texten och sina 

egna erfarenheter (Taube, 2007a). För att eleverna ska utveckla sin läsförståelse behöver 

de lära sig att använda olika strategier under sin läsning. Undervisningsmodellen 

Reciprocal teaching (RT) bygger på vägledd diskussionsteknik där läraren ger eleverna 

tillfälligt stöd i lästeknik. Läraren demonstrerar hur en god läsare går tillväga för att sedan 

föra över ansvaret på eleverna (Westlund, 2017; Reichenberg, 2014). Att arbeta på detta 
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sätt menar Eckeskog (2013) är vanligt vid högläsning där eleverna i efterhand väntas 

använda de strategier som synliggjorts. De läsförståelsestrategier som enligt RT ansetts 

särskilt effektiva och presenteras av Westlund (2017) och Reichenberg (2014) är att kunna 

förutspå och ställa hypoteser, ställa frågor, reda ut oklarheter och att sammanfatta texten. 

Dessa strategier presenteras och används ofta i samband med högläsning för att läraren ska 

kunna vägleda eleverna i textsamtalet. 

 

Högläsning äger rum när en text läses högt för åhörare och har länge ansetts gynna den 

språkliga utvecklingen. Att läsa högt för barn och elever är en vanligt förekommande 

aktivitet i både hem och skola (Beck & McKeown, 2001). Högläsning bidrar till att eleven 

får utöka sin kunskap om textuppbyggnad, språkklanger, ord, ordförråd och för eleven nya 

uttryck som tidigare inte funnits i det egna talade språket (Ahlén & Gustavsson, 2012). 

Vidare menar Fridolfsson (2015) att det vid högläsning är viktigt att eleverna får en skön 

stund tillsammans där de endast behöver ägna sig åt att lyssna. Utöver att högläsningen 

ska vara en trivsam stund måste den även efterföljas av samtal för att eleverna ska få 

chans att skapa goda läsförståelsestrategier. Det efterföljande samtalet om texten kan bidra 

till att eleven får en större förståelse för innehåll och budskap i en berättelse. Om läraren 

väljer ut svåra ord ur texten och tillsammans med eleverna förtydligar dessa, får eleverna 

ökad förståelse för de enskilda orden i sitt sammanhang. För att utmana eleverna i deras 

lärande bör högläsningsboken ligga några nivåer över de böcker eleverna själv kan läsa. 

Den högläsning som många gånger tar plats i klassrum sker ibland utifrån de läromedel 

som används i skolan, därav behandlar nästa avsnitt läroböcker i svenska. 

3.5 Läromedel 

Läroböcker är ett vanligt förekommande inslag i svenskundervisningen och har använts 

sedan 1800-talet då de första läromedlen kom. Läroböckerna utgjorde under lång tid en 

norm för vad som var viktigt att lära och det var huvudsakligen där fakta skulle inhämtas. 

Tanken var även att läroböckerna skulle förmedla lärdom om vad samhället uppfattade 

som sann och önskvärd kunskap (Johnsen, 1993; Selander & Skjelbred, 2004). Syftet med 

läseböckerna var enligt Westlund (2017) att inte bara lära ut läsning utan även att genom 

boken fostra eleverna och införliva en fosterlandskänsla. Det var först långt senare som 

elevernas eget intresse togs i beaktning då det istället var fokus på att läseböckerna skulle 

vara meningsbärande och väcka ett intresse. 
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Dagens läseböcker menar Taube (2007a) är ofta uppbyggda i att börja med det lästekniskt 

lätta för att sedan övergå till det lästekniskt svåra. De bokstäver som presenteras först är 

vanligtvis de som anses lättast att lära och de ord man börjar med är de som är enkla att 

ljuda samman. Vanligt är även att börja med de ord som är ljudenligt stavade och parallellt 

lära in komplicerade ord som ordbilder. Dessa skulle till exempel kunna vara och, sig, mig 

samt dig. Denna blandning av arbetssätt förekommer i tre av de fyra läromedel som 

beskrivs i tabell 1. 

 

I följande tabell presenteras fyra olika läromedel i svenska där tanken är att ge en 

överblick över olika läromedel som förekommer i skolans värld. Vidare ska tabellen även 

tydliggöra huruvida de olika läromedlen utgår från syntetisk eller analytisk princip (se 

avsnitt 7 för hur bedömningen genomförts). De läromedel som presenteras är A-Ö 

(Jonsson & Ring, 1990), Den magiska kulan (Felth Sjölund, 2011), Jag läser A Huset på 

Alvägen (2008) och Vi läser (Bolldén & Dalmo, 2006). Urvalet av dessa har skett utifrån 

vad som stötts på under verksamhetsförlagd utbildning och under universitetets 

svenskkurser.  
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Tabell 1. Översikt av läromedel som förekommer i svenska åk 1. 

Läromedel Syntetisk 
(se avsnitt 7) 

Analytisk 
(se avsnitt 7) 

Lärarhand-

ledning 

Läsebok Arbetsbok Övrigt 

A-Ö.  Ja Nej Ja Ja  Ja Bokstavsbok 

Den 

magiska 

kulan 

Ja Ja Ja Ja, tre 

nivåer  

 Ja Bonusbok 

Jag läser. 

A, Huset på 

Alvägen 

Ja Ja Ja Ja, två 

nivåer 

 Ja Tillhörande 

CD 

Vi läser Ja Ja  Ja Ja Nej Bokstavsbok 

Övningsbok 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I följande text presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för arbetet. 

Teorierna benämns som syntetisk och analytisk princip samt balanserad läsundervisning, 

dessa beskriver hur läsinlärning kan gå till. Hur detta sedan ska operationaliseras beskrivs 

i avsnitt 5.  

4.1 Syntetisk inlärningsprincip 

Det synsätt som utgår från delarna till helheten benämns vanligtvis för syntetisk princip 

eller bottom up (Fridolfsson, 2015). Vid syntetisk princip menar Gregory (2016) att 

läsaren bearbetar den minsta enheten som individuella ljud eller fonem och övergår sedan 

till den större helheten. Vidare beskriver Kullberg (2006) att principen innebär att eleven 

tillägnar sig skriftspråket genom att sammanställa bokstavsljud till ord, som sedan blir 

fraser, satser och text. Även Åkerblom (1988) menar att den syntetiska principen oftast 

behandlar bokstavsljuden, detta återspeglas vanligtvis i läseböcker där orden som 

förekommer ofta är korta och saknar inbördes sammanhang. Även om det är betydligt 

svårare att begripa är de lätta att ljuda fram. Det läggs ingen vikt på att läsaren ska förstå 

innehållet eller det de läser, eleverna ska bara rent tekniskt klara av att läsa orden. Tanken 

är att eleverna ska behärska lästekniken väl och automatisera sin läsning innan de förs in i 

läsförståelsen. 

 

Figur 1. Syntetisk princip (Åkerblom 1988, s.102) 

I figur 1 beskriver Åkerblom (1988) att man vid syntetisk princip börjar med att ljuda 

samman bokstavsljuden (delarna) till ord för att sedan slå ihop delar av ord som bildar en 

helhet.  

4.1.1 Syntetiskt arbete 

Som tidigare beskrivits är ljudningsmetoden ett syntetiskt arbetssätt där utgångspunkt 

ligger i att gå från delarna till helheten. Att skapa säkra associationer mellan språkljud och 

bokstäver är enligt Fridolfsson (2015) en viktig aspekt inom metoden. Läsinlärningen 

utgår från ett strukturerat innehåll där eleven lär sig en bokstav och ett ljud i taget. Oftast 

introduceras de vanligaste vokalerna som a, o, i eller konsonanterna r, s, l och v. 

Ljudningen kan enklast ske med två bokstäver av en vokal och en konsonant – exempelvis 

DELARNA HELHETEN
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is. Övningar som kan förekomma är att eleven ger förslag på ord som innehåller ett visst 

ljud i sig. Eleven kan även laborera med språket och samla ord som innehåller ett särskilt 

språkljud. En svårare övning är att eleven istället försöker identifiera var i ordet 

språkljudet finns, om det är i början, inuti eller i slutet. Ett annat sätt att arbeta utifrån 

syntetisk princip med utgångspunkt i språkljud är arbeta enligt Wittingmetoden. Denna 

metod handlar till stor del om att eleven ska automatisera sin läsning genom att lära sig 

ljudenliga kombinationer av vokaler och konsonanter utan koppling till ett innehåll 

(Witting, 2010). Ejeman & Molloy (1997) menar att kombinationerna till exempel kan 

vara il, må, af, hy, jo, hus. Tanken är att eleverna ska lära sig olika kombinationer och 

sedan kunna bygga ut dessa till ord, må skulle till exempel kunna bli måla. En 

vidareutvecklad variant av Wittingmetoden kallas för Rydaholmsmetoden. Vid denna 

metod ligger fokus också på att öva avkodningsförmågan och automatisera läsningen 

(Petterson, u.å.). 

4.2 Analytisk inlärningsprincip 

Ett synsätt som utgår från helheten kallas vanligtvis för analytisk princip eller top down 

(Fridolfsson, 2015). Åkerblom (1988) menar att den analytiska principen innefattar 

helheten där hela, meningsfulla och sammanhängande texter bearbetas. Processen utgår 

från både analys och syntes, där helheten bryts ner till delarna och sedan återuppbyggs till 

helheten. Detta förtydligas i denna bild: 

 

Figur 2: Analytisk princip (Åkerblom 1988, s.104) 
 

Helheten som är hela och sammanhängande texter analyseras och bryts ner, först i 

meningar sedan satser, ord, stavelser och till sist bokstavsljud (delarna). Därefter byggs 

språkljuden återigen upp till stavelser, ord, satser och slutligen meningar. Till skillnad från 

den syntetiska principen lägger den analytiska principen mycket vikt på förståelsen. 

Kullberg (2006) beskriver att förståelse är en viktig tyngdpunkt som fokuserar på att 

eleven ska förstå meningen och innehållet i det som läses. Detsamma belyser Ejeman och 

Molloy (1997) som menar att allt bygger på att känna igen vanligt förekommande ord i 

omgivningen, detta för att få en bild av ordet och skaffa sig en föreställning om ordets 

längd och de bokstäver som ingår. Om orden uppfattas direkt kan läsningen ske naturligt 

med intonation som följd. 

HELHETEN DELARNA HELHETEN
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4.2.1 Analytiskt arbete 
Ordbildsmetoden bygger på att orden lärs in som en helhet eller som bilder. Syftet med 

metoden är att eleven genom läsning ska upptäckta en koppling mellan bokstav och ljud. 

De ska dessutom på egen hand kunna generalisera och hitta samband där jämförelse av 

ordbilder sker. När eleven tillsammans med läraren läser en text många gånger kan eleven 

börja upptäcka en specifik bokstav. Detta innebär att eleven förstått kopplingen mellan 

bokstav och språkljud. Eleven kan exempelvis uppfatta att bokstaven s har samma ljud i 

alla ord, bland annat i orden mask, buss och sagt (Fridolfsson, 2015). 

 

Ett annat analytiskt arbetssätt är LTG (läsning på talets grund) där grundaren Ulrika 

Leimar ville utforma en metod som inte följde en strikt läslära. Undervisningen skulle 

istället bygga på elevernas eget språk och personliga skapande. Arbetet börjar i en 

gemensam upplevelse eller händelse som sedan tillsammans med eleverna återberättas i 

text. Läraren skriver på smartboard eller liknande och eleverna är de som tillsammans 

bestämmer vad som ska skrivas. Texten bearbetas genom att på olika sätt laborera där 

eleverna exempelvis kan få leta efter en given bokstav eller mening. Till texten skapas 

sedan bilder och samtliga elever får återläsa den för läraren (Leimar, 1974). 

 

Ett analytiskt arbetssätt kan också innebära att eleverna skriver sig till läsning. Vid ASL 

(att skriva sig till läsning) får eleverna i par använda datorn som skrivverktyg för att skapa 

texter. Arbetet kan börja redan i förskolan eller i förskoleklass med att eleverna får skapa 

bokstavssträckor på datorn, detta innebär slumpmässiga rader med bokstäver. 

Textskapandet inleds med att eleverna delas in i par där en elev får i uppdrag att skriva på 

dator medan den andra eleven berättar vad som ska skrivas. När eleverna känner sig 

färdiga med sin berättelse får pedagogen ljuda bokstavsträckorna eller texten högt för 

eleverna. Eleverna får sedan berätta vad de menar med sin skrift och även bestämma vad 

pedagogen ska skriva ner. När den färdiga texten sedan skrivits ut får eleverna bearbeta 

texten genom att ringa in ord, räkna ord och bokstäver. De får även rita bilder till och läsa 

upp texten för en klasskamrat (Lövgren, 2009). 

4.3 Balanserad läsundervisning 

En balanserad syn på läsinlärning innebär en kombination av både den syntetiska och 

analytiska principen (Taube, 2007b). Undervisningen kan enligt Alatalo (2016) innebära 

en kombination av att arbeta med språkljud och samtidigt genomföra aktiviteter med 

läsning och skrivning i meningsfulla sammanhang. Arbetet kan även innebära att läraren 
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jobbar systematiskt med bokstavsarbete och lägger in små moment där eleverna får lyssna 

efter ljud och skriva ord. Det är också vanligt att högläsa och arbeta med olika 

skriftspråkliga aktiviteter. Gough och Tunmer (1986) påstår att en balanserad 

läsundervisning behövs, där både avkodning och språkförståelse är en förutsättning för 

läsningen. De menar att det inte räcker med en läsundervisning som enbart grundar sig på 

ett syntetiskt synsätt. Svensson (2009) och Westlund (2017) styrker resonemanget och 

betonar att det i varje klass finns en variation av elever, det behövs därför en blandning av 

olika metoder och arbetssätt. Oavsett vilken metod som lämpar sig bäst för tidig 

läsinlärning förekommer det numera ofta en kombination av den syntetiska och analytiska 

principen i skolvärlden (Ejeman & Molloy, 1997).  
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5. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras det urval och val av metod som gjorts för 

studien. Vidare beskrivs genomförandet och hur databearbetning och analys gått till. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av arbetsfördelningen samt hur hänsyn tagits till de 

forskningsetiska principerna. 

5.1 Urval 

I studien medverkade totalt 6 lärare från två olika städer i norra Sverige, samtliga lärare 

arbetade på olika skolor. De valdes utifrån två förutbestämda kriterier, att lärarna 

arbetade inom årskurs 1 och att de var ansvariga för den tidiga läsundervisningen. 

Informanterna som deltog i undersökningen valdes utifrån ett subjektivt urval. Denna typ 

av urval riktar in sig på ett litet antal personer som uppfyller de kriterier som tidigare 

nämnts. Vid urvalet togs det hänsyn till hur relevanta de var för ämnet som undersöktes 

och den kunskap de besatt i ämnet. Fördelen med att använda sig av ett subjektivt urval 

var att vi kunde välja ut de informanter som troligtvis kunde ge värdefull data. I denna 

undersökning användes även bekvämlighetsurval, detta innebar att de informanter som 

valdes ut var det mest fördelaktiga alternativet när tillgänglighet och tid togs i beaktning 

(Denscombe, 2016). I det här fallet handlade bekvämlighetsurvalet främst om att de lärare 

som deltog arbetade på skolor i närheten som vi tidigare varit i kontakt med.  

 

Översikt av medverkande lärare i undersökningen: 

 
Tabell 2: Översiktlig tabell av de medverkande lärarnas verksamma yrkesår 

Lärare L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Antal 

yrkesår 

5,5 2,5 20 1,5 9 4 

 

5.2 Val av metod 

Vid kvalitativa metoder strävar man efter att få en helhetsbeskrivning av det som avses att 

undersökas, i detta fall läsundervisning. Denna typ av studie omfattas precis som i det här 

fallet oftast av ett mindre antal personer än vid andra undersökningsmetoder (NE, 2018b). 

När kvalitativa metoder används är tanken att få fram beskrivande data där människors 

egna ord eller observerbara beteenden står i fokus (Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom 
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forskningsfrågorna undersöker hur lärare beskriver att de genomför sin läsundervisning 

fokuserades det i denna studie på människors egna talade ord som lyfts fram via 

kvalitativa intervjuer. Att just kvalitativ intervju var lämpligt i detta fall var för att kunna 

identifiera den intervjuades egna livsvärld och dess uppfattningar om hur läsundervisning 

skulle ske (Patel & Davidsson, 2011). 

 

5.2.1 Semistrukturerad intervju 
En typ av kvalitativ intervju där intervjuaren är flexibel och deltagaren får prata fritt kallar 

Denscombe (2016) för semistrukturerad intervju. Vid semistrukturerade intervjuer har den 

som genomför intervjun en färdig lista med ämnen eller frågor som ska behandlas. I denna 

studie formulerades färdiga frågor kopplade till ämnesområden, ordningsföljden av dessa 

frågor varierade. I vissa fall ställdes inte frågorna då ämnesområdet ändå berördes på den 

intervjuades eget initiativ. 

 

5.2.2 Ljudupptagning 
Att enbart förlita sig på det mänskliga minnet och anteckningar vid intervjuer kan göra att 

data förvrängs och blir ofullständig. För att förhindra att detta skulle ske användes därför 

ljudupptagning under samtliga intervjuer. Viktigt att påpeka är dock att ljudupptagning 

kunde få deltagarna att hålla tillbaka, detta brukade släppa efter en stund. Efter intervjun 

transkriberades det inspelade materialet ordagrant där även stamningar och liknande 

tecknades ner. Eftersom människor inte alltid talar i fullständiga och avslutade meningar 

kunde data som transkriberats behöva skrivas om för att det skulle bli begripligt för 

läsaren (Denscombe, 2016). En sådan omarbetning kunde se ut på följande vis:  

 

Innan omarbetning: 

”Eh och en station är, då har vi ju ord eller bokstavskort, och då fyller vi på med nya 

veckans bokstav och så försöker vi pusha dem till att använda just den bokstaven och göra 

ord eller bygga ord, lägga ord och samarbeta. Samtidigt som de skriver i sin egen bok, 

orden de kommer på då”. 
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Efter omarbetning: 

”På en station har vi bokstavskort där vi varje vecka fyller på med veckans bokstav. Vi 

försöker pusha dem till att använda just den nya bokstaven när de ska skapa och bygga ord. 

De får samtidigt skriva orden de kommer på i en skrivbok”. 

5.3 Genomförande 

Till grund för detta arbete låg en förstudie som bestod av en intervju med en verksam 

klasslärare och specialpedagog i årskurs 1. En klasskamrat berättade att just denna lärare 

var mycket kunnig och erfaren inom området tidig läsinlärning. Att träffa denna lärare 

kunde hjälpa till i att skapa en uppfattning om vad som var rimligt att undersöka inom det 

valda området. Inför mötet författades intervjufrågor som efter intervjun justerades och 

sedan blev de slutgiltiga frågorna som användes i studien. 

 

För att ge en god grund att stå på inför intervjuerna inleddes arbetet med att inhämta 

kunskap om läsundervisning och de vanligaste läsinlärningsmetoderna (se den tidigare 

forskningsgenomgången). Utifrån detta formulerades sedan syfte och frågeställningar samt 

en bakgrund för ämnet i sin helhet. Vidare utarbetades intervjufrågor (bilaga 1) som 

delades upp i olika ämnesområden för att senare kunna förenkla sammanställningen av 

resultatet. Vid rekrytering av informanter användes två olika metoder för att få kontakt 

med de berörda lärarna, mejl och telefon. Vid mejlkontakt formulerades på förhand mejl 

(bilaga 2 & 3) som beskrev syftet med arbetet, de forskningsetiska principerna, under 

vilken period undersökningen ägde rum och hur lång tid intervjun skulle ta. Med mejlet 

följde även intervjufrågorna för att läraren i fråga skulle få en chans att förbereda sig inför 

intervjun. Vid telefonkontakt togs samma information upp som i mejlet och 

intervjufrågorna skickades sedan i mejl till läraren. Intervjuerna genomfördes med en 

lärare åt gången i deras klassrum eller arbetsrum där båda studenterna var närvarande. 

Intervjun inleddes med att vi kortfattat gick igenom de forskningsetiska principerna och 

övergick sedan till intervjufrågorna. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och spelades in med 

hjälp av mobiltelefon. Den data som samlades in bearbetades och analyserades sedan, 

detta beskrivs i nästa avsnitt. 

5.4 Databearbetning och analys 

I denna studie har syntetisk och analytisk princip legat till grund för analysen. 

Anledningen till detta var att synliggöra hur läsundervisningen såg ut i olika klassrum och 

identifiera huruvida lärarnas arbetssätt utgick från delarna eller helheten. Analysverktyget 
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togs fram genom att sammanfatta en kort förklaring till vad syntetisk respektive analytisk 

princip innebar. Förklaringarna (tabell 3) baserades på Åkerbloms (1988) definition och 

användes för att identifiera vad i lärarnas arbetssätt som var syntetiskt respektive 

analytiskt. Om läraren till exempel högläste låg utgångspunkten i att utgå från helheten där 

fokus var på innehållet och räknades därmed som analytiskt. 

 
Tabell 3: Kortfattade förklaringar för syntetisk och analytisk princip, analysverktyg 

Syntetisk princip Analytisk princip 

Har sin utgångspunkt i att gå från delarna till 

helheten där avkodningen står i fokus 

Utgår från att man börjar arbeta i helheten för 

att sedan fokusera på delarna. Stor vikt läggs 

på innehållet i texten.  

 

Vid databearbetningen plockades det mest väsentliga ut ur intervjuerna med hjälp av 

ovanstående förklaringar (tabell 3) som rörde det syntetiska och analytiska. Vid analys av 

de transkriberade intervjuerna användes ett färgsystem för att sortera ut det som var 

syntetiskt respektive analytiskt i lärarens arbetssätt. Detta färgsystem skapades genom att 

syntetisk och analytisk princip delades in i fyra kategorier som baserades på 

forskningsfrågorna: syntetisk princip helklass, analytisk princip helklass, syntetisk princip 

lässvårigheter och analytisk princip lässvårigheter. En femte kategori benämndes som 

övrigt där allt som rörde eller påverkade läsundervisningen men som inte överensstämde 

med syntetisk eller analytisk princip togs upp. Dessa kategorier fick en egen färg som 

användes för att markera de delar i den transkriberade texten som var relevant för 

respektive kategori. Färgerna gjorde det enklare att urskilja syntetiskt från analytiskt samt 

vilken data som rörde helklass respektive elever med lässvårigheter. Följande tabell visar 

vilken färg vardera kategori tilldelades: 

 
Tabell 4: Verktyg för kategorisering av data 

 

Syntetisk 

princip 

helklass-

undervisning 

 

Analytisk princip 

helklass-

undervisning 

 

Syntetisk princip 

lässvårigheter 

 

Analytisk princip 

lässvårigheter 

 

Övrigt 

RÖD BLÅ GRÖN GUL BRUN 
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Exempel på hur analys kunde se ut med hjälp av färgschemat: 

 

”Eh och sen gör vi väldigt traditionellt här nu då, att vi visar hur bokstaven ser ut och 

hur den låter givetvis. Eh för det är ju det som är liksom det viktiga, att ljudet, koppla 

ljudet till bokstaven”. 

 

”När vi ska skriva på datorn två och två får de (med lässvårigheter) sitta med en lite 

starkare elev som kan pusha framåt”. 

 

Den information som plockades ut sammanställdes sedan dels i löpande text för att ge en 

bredare bild av lärarnas undervisning och dels i en tabell. I tabellerna förkortades helklass 

till ”H” och lässvårigheter till ”L”. Den information som hamnade under övrigt 

sammanställdes enbart i text. 

5.5 Arbetsfördelning 

I studien har båda författarna varit involverade i samtliga avsnitt, dock har 

transkriberingen av intervjuer genomförts enskilt för att sedan följas upp och kontrolleras 

gemensamt. Under arbetsgången har vi kunnat ta stöd av varandra och diskuterat kring 

delar som inte varit självklara, detta har upplevts som givande.  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att de som ingår i studien informeras om de etiska regler som gäller vid 

undersökningar där människor deltar (Dahmström, 2011). Vetenskapsrådet (2017) har 

författat fyra forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Hänsyn har tagits till dessa principer och de har förmedlats till 

informanterna, både vid första kontakt samt vid intervjutillfället. De som deltagit i studien 

fick information om studiens syfte och att de hade bestämmanderätt över sin medverkan. 

Vidare fick deltagarna kännedom om att de gavs fullständig sekretess där ingen 

information kunde spåras till dem. Informanterna benämndes därför som L1, L2 osv där 

”L” står för lärare. De uppgifter som samlades in användes enbart i forskningssyfte. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras det analyserade datamaterialet som behandlar 

forskningsfrågorna.  

6.1 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning 

i helklass? 

Denna fråga kommer att besvaras genom att först redogöra för hur varje lärare beskriver 

att de arbetar vid läsinlärning. Sedan kommer en översiktlig tabell att presenteras där det 

tydliggörs vad i de olika lärarnas undervisning som kategoriseras som syntetiskt 

respektive analytiskt. 

 

Lärare 1 

L1 arbetar i första hand med läsinlärning utifrån läromedlet Den magiska kulan. 

Tillsammans med eleverna bearbetar läraren en bokstav åt gången där de på olika sätt 

laborerar med ljudet kopplat till bokstaven. Det handlar till exempel om att tillsammans 

reda ut hur munnen ser ut när de säger olika bokstäver samt lyssna var i olika ord de hör 

specifika bokstavsljud. Eleverna får också arbeta med att forma bokstäverna, dels i Den 

magiska kulans arbetsbok men även i en separat skrivbok. Läraren beskriver hur en 

lektion med detta arbetssätt kan se ut: 

 

”På något sätt måste man väl väcka nyfikenhet och då kan man till exempel hålla upp en 

bild och låta eleverna fundera på vad det är. Detta brukar vi göra när vi sitter i ring och då 

pratar vi, ljudar och tittar på varandra när vi gör ljuden. Sen delar jag ut kort med 

bokstavsljudet där eleverna får redogöra för var de hör ljudet”. Lärare 1 

 

Utöver detta har läraren högläsning flera gånger i veckan och brukar även arbeta med 

läsförståelsestrategier. Läraren arbetar också med ordbilder som är kopplade till 

arbetsboken Den magiska kulan men även med visuella bilder som till exempel bilder på 

föremål. Vid arbete med de visuella bilderna bygger läraren tillsammans med eleverna upp 

meningar med hjälp av bilderna. I arbetet som rör läsinlärning jobbar de med att skriva 

berättelser. Berättelserna skrivs ibland enskilt och andra gånger tillsammans med läraren 

där de gärna utgår från bilder eller den bokstav som är aktuell under veckan. Eleverna har 

även läsläxa varje vecka där de läser Den magiska kulan. 

 



 

 21 

 

Lärare 2 

Den undervisning som bedrivs av L2 sker utifrån Den magiska kulan och ASL. Vid arbete 

med Den magiska kulan har läraren en bokstavsgenomgång och eleverna får träna på att 

skriva bokstäverna och arbeta i arbetsboken. De går också igenom de ordbilder som är 

kopplade till materialet genom att sätta upp dem på tavlan och diskutera. Eleverna har 

varje vecka en läsläxa utifrån Den magiska kulan. Läsläxan är nivåbaserad och läraren 

läser den mer avancerade boken högt för hela klassen, detta för att samtliga elever ska få 

alla detaljer från den längre texten och därmed öka förståelsen. När läraren arbetar utifrån 

ASL med klassen får de skriva sagor på dator. Förarbetet som sker i hel- eller halvklass 

beskrivs på följande vis: 

 

”Vi samlar ord inför dataskrivningen där eleverna får komma på så många ord de kan på 

veckans bokstav. De får hitta på namn, verb, substantiv och lite olika ordklasser så att de 

ska kunna få ihop en berättelse”. Lärare 2 

 

Arbetet med ASL inleds alltså med att samla ord på den bokstav som är aktuell för veckan 

för att sedan påbörja skrivandet som oftast sker i par. De färdiga texterna läses upp för 

varandra och limmas sedan in i en sagobok där de samlar sina berättelser. 

 

Lärare 3 

Även L3 arbetar utifrån Den magiska kulan med bokstavsarbete och ordbilder. Vid 

bokstavsarbetet som återkommer varje vecka presenteras först bokstaven och de lyssnar 

tillsammans var bokstavsljudet hörs i olika ord. De diskuterar också huruvida bokstäver är 

konsonanter eller vokaler. Läraren betonar vikten av gemensamma genomgångar för att 

sedan låta eleverna arbeta individuellt utifrån deras egen nivå. Läraren beskriver detta på 

följande sätt: 

 

”Det gäller också att få med de som redan knäckt koden och ge dem utmaningar så att de 

får utvecklas. Ofta har jag en bas där vi exempelvis jobbar med bokstaven ”b” där alla får 

följa med på genomgången. Sen kanske några går vidare med att skriva berättelser med ”b” 

medan andra får skriva ord med bokstaven ”b””. Lärare 3 

 

Utöver bokstavsarbetet beskriver läraren även att hen arbetar med textsamtal och 

läsförståelse. Där är det fokus på att plocka ut svåra ord och begrepp för att sedan kunna 

samtala om dessa. Det kan också handla om att sammanfatta texter och förutspå vad som 
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kommer att ske i texten. Eleverna kan i detta arbete även få rita och måla till texterna för 

att öka förståelsen. Läraren försöker att få in textsamtal i alla olika ämnen. Utöver detta 

arbetar läraren även med inspiration från ASL där eleverna får skriva texter på dator, både 

enskilt och i par. 

 

Lärare 4 

L4 väljer att inte använda sig av en arbetsbok utan har istället ett arbetsschema med 

bokstavsarbetet. Arbetsschemat kan variera men inleds med veckans bokstav som sedan 

bearbetas genom att eleverna får lära sig att forma bokstaven, de får även skriva den samt 

laborera med bokstavsljuden. När de laborerar med ljuden kan eleverna till exempel få 

kort med olika ord på som de ska säga och lyssna var de hör ljudet. Det finns sedan en 

plansch med kategorierna “först, inuti och sist” där eleverna får placera sina ord. Utöver 

detta kan eleverna få läsa kortare texter och därefter svara på frågor samt skapa meningar 

med bokstaven. Läraren väljer också att använda sig av material från hemsidan Skolplus i 

bokstavsarbetet.  

 

Utöver bokstavsarbetet väljer L4 att arbeta mycket med olika typer av textproduktion, 

bland annat skrivning på dator med inspiration från ASL. Eleverna får i par skapa olika 

typer av texter och meningar. Oftast får eleverna en given uppgift, som till exempel att de 

ska skriva meningar som börjar på ett särskilt sätt eller göra faktatexter. Vid arbete med 

faktatexter brukar det inledas med en gemensam genomgång där de diskuterar hur man 

skriver och tar fram olika stödord. Valet av ämne kan påverkas av sånt de har upplevt eller 

till exempel arbetat med på fritids, läraren beskriver ”vi gör samarbeten med fritids, de har 

till exempel gjort ugglor. Veckan efter får de sedan skriva om det här”. Ibland sker även 

skrivandet i helklass där läraren skriver och eleverna är med och bestämmer vad som ska 

stå. Det kan till exempel vara att de skriver om något de varit med om, exempelvis en 

friluftsdag. Utöver detta arbetar de med Sagomattan, ett material som finns tillgängligt på 

internet där eleverna får öva på hur en berättelse är uppbyggd. De får lyssna på en 

berättelse och bestämma vem huvudpersonen var, vilket problemet var och så vidare. 

Eleverna får sedan med hjälp av detta skapa egna berättelser. 

 

L4 väljer också att arbeta med ordbilder genom att bland annat skriva upp vanliga 

ordbilder på en powerpoint och låta eleverna säga dem i kör. Vidare arbetar läraren även 

med högläsning och eleverna har varje vecka en läsläxa i läseboken Den magiska kulan. 
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Lärare 5 

Precis som föregående lärare väljer L5 att inte använda sig av en arbetsbok i svenskan. 

Istället används även här ett arbetsschema där eleverna på olika sätt får bearbeta veckans 

bokstav. Arbetet brukar börja med en genomgång på tavlan om veckans bokstav där 

läraren gjort i ordning ett bildspel med saker som börjar på bokstaven. Eleverna får sedan 

gissa vilken bokstav det rör sig om. Ibland kan läraren istället läsa en saga där alla ord 

börjar på en viss bokstav för att sedan låta eleverna gissa. Läraren går igenom hur 

bokstaven låter och hur den skrivs. Eleverna kan få göra bokstavsgympa där de får forma 

bokstaven med sin kropp. Vidare får eleverna får träna på att spåra och ljuda bokstaven, 

skriva bokstaven på tavlan med whiteboardpenna, och arbeta i ett häfte där de bland annat 

identifierar var i olika ord de hör bokstavsljudet i fråga. Eleverna får även arbeta med 

olika spel på ipaden, till exempel appen Bornholmslek. 

 

Läraren väljer i sin svenskundervisning att låta eleverna arbeta med olika stationer. 

Eleverna får då arbeta i mindre grupper på varje station där de tillsammans kan få skapa 

ord från bokstäver, läsa läsläxan högt eller arbeta med Ipaden. En station beskrivs på 

följande sätt: 

 

”På en station har vi bokstavskort där vi varje vecka fyller på med veckans bokstav. Vi 

försöker pusha dem till att använda just den nya bokstaven när de ska skapa och bygga ord. 

De får samtidigt skriva orden de kommer på i en skrivbok”. Lärare 5 

 

Utöver arbetet med bokstäverna och ljudning arbetar läraren även med 

läsförståelsestrategier. I detta arbete förstoras texterna som finns tillgängligt digitalt upp 

på smartboarden och läraren läser texten, stannar upp och diskuterar innehållet 

tillsammans med eleverna. Det läromedel som läraren använder sig av vid läxläsning är 

Jag läser A Huset på Alvägen. 

 

Lärare 6 

L6 har liksom övriga lärare ett bokstavsarbete där eleverna får gissa på veckans bokstav 

utifrån bilder, öva på att forma munnen, lyssna på hur bokstaven låter och laborera med 

hur det kan låta när man ljudar ihop orden. I klassrummet finns även ett bokstavståg på 

väggen där varje bokstav har en egen vagn, där sätter de upp bilder kopplade till 

bokstaven samt en bild på en mun som visar hur bokstaven ska formas i munnen. Läraren 

beskriver hur eleverna brukar få smaka på veckans bokstav, detta innebär att eleverna får 
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smaka på ett livsmedel vars namn har veckans bokstav. Läraren beskriver detta på 

följande vis: 

 

”Vid bokstaven ”o” fick de smaka på oregano och vid ”p” fick de smaka på paprika. Detta 

för att hjälpa eleverna att befästa den nya bokstaven. Jag försöker att få med alla sinnena, 

att få uppleva, att få läsa, att få smaka och att få skapa”. Lärare 6 

 

Eleverna får även skapa bilder kopplade till bokstaven som de sedan klipper ut och 

dekorerar klassrummet med. De hade bland annat skapat ubåtar när de arbetade med ”u” 

och fåglar när de arbetade med ”f”. Vid bokstavsarbetet brukar eleverna arbeta i sin 

arbetsbok som hör till materialet Den magiska kulan. Utöver detta arbetar de med att 

laborera med språkljud och lyssna var i olika ord ett särskilt ljud hörs. Läraren har en 

plansch indelad i tre delar som benämns ”först”, ”inuti” och ”sist” där de placerar olika 

bilder på djur och föremål.  

 

Läraren beskriver ett omfattande arbete med läsförståelsestrategier där de tillsammans 

sammanfattar högläst text, ställer frågor till texten, diskuterar innehållet, reder ut svåra ord 

och förutspår texten. De arbetar även med att göra teater av texten för att utveckla 

förståelsen. De arbetar med hur texter är uppbyggda och eleverna får skapa sina egna 

texter i små berättelseböcker. De kan också få skriva texter till färdiga bilder. L6 använder 

i sin undervisning sig av Den magiska kulan där eleverna har både arbetsbok och läsebok. 

Eleverna har varje vecka en läsläxa. 
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Tabell 5: Översikt över hur verksamma lärare beskriver att de arbetar med läsinlärning i helklass. 

Lärare Syntetisk (H) Analytisk (H) 

L1 •   Bokstavsgenomgång 

•   Laborera med ljud 

 

•   Högläsning 

•   Läsförståelsestrategier 

•   Ordbilder 

•   Skriva berättelser 

 

L2 •   Bokstavsgenomgång •   ASL-inspirerat 

•   Högläsning 

•   Ordbilder 

L3 •   Bokstavsgenomgång 

•   Laborera med ljud 

•   ASL-inspirerat 

•   Läsförståelsestrategier 

•   Ordbilder 

L4 •   Bokstavsgenomgång 

•   Laborera med ljud 

•   ASL-inspirerat 

•   Högläsning 

•   Ordbilder 

•   Textproduktion 

L5 •   Bokstavsgenomgång 

•   Laborera med ljud 

•   Öva på att ljuda 

•   Läsförståelsestrategier 

L6 •   Bokstavsgenomgång 

•   Laborera med ljud 

•   Högläsning 

•   Läsförståelsestrategier 

•   Ordbilder 

•   Textproduktion 
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6.2 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning 

vid lässvårigheter? 

Denna fråga kommer att besvaras genom att först redogöra för hur varje lärare beskriver 

hur de arbetar vid läsinlärning med elever som har lässvårigheter. Sedan kommer en 

översiktlig tabell att presenteras där det tydliggörs vad i de olika lärarnas undervisning 

som kategoriseras som syntetiskt respektive analytiskt. 

 

Lärare 1 

L1 arbetar med elevers lässvårigheter genom att använda sig av Rydaholmsmetoden. Detta 

sker under bonustimmar där läraren väljer ut de elever som är i behov av detta särskilda 

stöd. Vid arbete med Rydaholmsmetoden ligger ett fokus på att automatisera läsningen 

genom att nöta in bokstäver och ord. Läraren bedriver då undervisningen med en elev i 

taget där hen pekar med en penna på bokstäver eller bokstavskombinationer som eleven 

får läsa efter. Denna nötning sker under ungefär tio minuter åt gången för att eleven ska 

orka med och genomförs av både läraren och specialpedagog. 

 

Vidare individualiserar läraren undervisningen genom att ge de elever med särskilda 

svårigheter i sin läsning ett annat material. Läraren beskriver ”progressionen i Den 

magiska kulan gör att det helt plötsligt blir svårt för några, eleverna får fortfarande följa 

med på genomgångarna men får en annan bok att läsa hemma”. Boken som ersätter Den 

magiska kulan heter A-Ö och har samma textmängd hela tiden, läraren menar att denna 

bok är bättre anpassad för elever som inte knäckt läskoden. 

 

Lärare 2 

Vid uppvisade lässvårigheter beskriver L2 att eleverna får särskild undervisning i mindre 

grupper om tre-fyra elever. Denna undervisning ges av en lärare som arbetar deltid i två 

årskurs 1 klasser. Undervisningen har ungefär samma innehåll som vid 

gruppundervisningen, skillnaden är att eleverna får mer stöd och tid. Under den särskilda 

undervisningen beskrivs en del av arbetsprocessen på detta vis: 

 

”Hen tar ut en mindre grupp på måndag och tisdag då de bland annat går igenom läsläxa. 

De går igenom ljuden och ljudar tillsammans ihop ord. De spelar även memory med olika 

ordbilder och tränar på att läsa högt i grupp”. Lärare 2 
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När eleverna får undervisning i mindre grupp arbetar de alltså mer med ljudning där fokus 

bland annat ligger på att ljuda ihop ord. De får också träna extra mycket på sin läsläxa där 

texten förstoras upp på whiteboard för att eleverna lättare ska kunna följa med. Att träna 

på läsläxan i skolan nämner läraren som viktigt för att eleverna ska kunna genomföra 

läsningen hemma. Utöver detta får eleverna spela memory med de ordbilder som 

uppkommer i arbetsboken. 

 

Lärare 3 

L3 beskriver att extra tid med vuxna är viktigt för elever med svårigheter och att de därför 

försöker ge eleverna mindre och lugnare grupper. När de sedan arbetar i dessa grupper 

jobbar de till exempel med att läsa enklare böcker med bilder och att sedan diskutera vad 

innehållet handlade om med hjälp av läsförståelsestrategier. Läraren beskriver hur de kan 

behöva arbeta mer med ljudning och upprepa läsning av samma text, ”vi får leta fram 

material där eleven får träna mer på att hitta ljuden. Eleven får också skriva av enkla texter 

och läsa olika texter flera gånger”. Ibland läser läraren texten först och sedan får eleven 

läsa samma text som läraren tidigare läst. Under dessa pass kan de även arbeta med att 

laborera med språkljud i ord och spela rimmemory. För att anpassa läseboken Den 

magiska kulan som denna lärare ansåg var lite för svår för vissa elever, har läraren 

individualiserat texten genom att förenkla den. Därmed blir progressionen av texten inte 

lika snabb och eleverna kan lättare läsa själv. 

 

Utöver det arbete som läraren själv gör med sina elever får de med störst svårigheter i sin 

läsning även gå till en specialpedagog. Där får eleverna till exempel arbeta med 

fonologiska övningar genom bland annat spel. 

 

Lärare 4 

L4 beskriver att de elever med svårigheter får extra mycket stöttning i klassrummet. Det 

kan till exempel handla om att läraren lyssnar och stöttar vissa elever extra mycket när de 

arbetar med tyst läsning. Läraren beskriver även särskilda anpassningar vid ASL, ”när vi 

ska skriva på datorn två och två får de elever med svårigheter sitta med en starkare elev 

som kan hjälpa till att pusha framåt”. För övrigt väljer läraren att ha de elever med 

svårigheter längre fram i klassrummet.  

 

De elever med större svårigheter får gå till en specialpedagog där de får arbeta med att 

leka fram ljuden, rimma och spela spel. 
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Lärare 5 

Läraren beskriver att de inte behöver göra särskilt mycket anpassningar eftersom det de 

normalt arbetar med fungerar för alla elever. Med vissa elever kan dock extra vikt behöva 

läggas vid ljudningen, i dessa fall kan eleven exempelvis få en spegel för att se hur 

munnen ser ut vid olika ljud. Eleven kan även få arbeta mer med ljudningen genom 

datorprogram och appar. För att alla elever ska kunna genomföra läsläxan har lärare på 

skolan spelat in när de läst högt i läseboken. På så vis kan eleverna först lyssna på den 

inlästa texten och därefter läsa själv. Den inlästa texten används både till läsläxa och i 

klassrummet. Läraren beskriver, ”vi använder det när de får läsa i små grupper, eleverna 

får börja med att lyssna på texten på dator och sedan läsa i par”. 

 

Vid särskilda lässvårigheter får eleverna gå till en specialpedagog där arbetet baseras på de 

svårigheter som eleven har. Det kan till exempel handla om att träna på avkodning, 

fonologisk medvetenhet eller förståelse. 

 

Lärare 6 

L6 beskriver att de elever med svårigheter kan behöva större prioritet och stöttning från 

läraren. Det kan till exempel handla om att läraren går till de lite oftare och hjälper dem att 

ljuda. Elever med svårigheter kan även få ett alternativt material till Den magiska kulan då 

denna lärare liksom andra upplever progressionen som för snabb. Läraren valde i samråd 

med specialpedagog att låta dessa elever läsa och arbeta med Vi läser istället.  

 

Vid läxläsning beskriver läraren att hen till en början tar ut en elev åt gången för att de ska 

känna sig trygga och våga läsa. Läraren beskriver att de som inte kan så många bokstäver 

och inte kan läsa alls istället får lyssna på när läraren läser och identifiera de bokstäver de 

känner igen. Läraren beskriver detta på följande vis: 

 

”När vi drar igång med läxläsningen tycker vissa att det är jättesvårt då de inte knäckt 

läskoden. Då pratar vi egentligen bara om veckans bokstav när vi läser. Jag kan fråga om 

eleven känner igen veckans bokstav i läsläxan och så läser jag texten för eleven sen. 

Kommer eleven inte ihåg veckans bokstav kan man prova att fråga efter bokstäverna i det 

egna namnet eller om eleven känner igen någon annan bokstav”. Lärare 6 

 

Utöver de anpassningar som läraren gör finns det vid större svårigheter tillgång till en 

specialpedagog som bistår med enskild undervisning. 
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Tabell 6: Översikt över hur verksamma lärare beskriver att de arbetar med läsinlärning vid lässvårigheter. 

Lärare Syntetisk (L) Analytisk (L) 

L1 •   Rydaholmsmetoden   

L2 •   Öva på att ljuda •   Memory med ordbilder 

L3 •   Laborera med ljud  

•   Öva på att ljuda 

•   Läsförståelsestrategier 

•   Rimmemory 

*L4   

L5 •   Öva på att ljuda   

L6 •   Öva på att ljuda •   Identifiera bokstäver i text. 
 

*L4 arbetssätt vid lässvårigheter går inte att kategorisera som syntetisk eller analytisk, se 

avsnitt 7.   
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7. Analys och diskussion 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras det resultat som framkommit. Analys och 

diskussion sker utifrån analysverktyget som tidigare beskrivits och har som syfte att 

besvara forskningsfrågorna. Avsnittet avslutas med metoddiskussion, våra sammanfattade 

synpunkter samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning 

i helklass? 

Samtliga lärare hade någon form av bokstavsgenomgång där en bokstav tränades åt 

gången. I samband med detta arbete tränade de på att forma bokstäverna och lärarna 

beskrev även hur de på olika sätt laborerade med språkljuden. Det kunde till exempel 

handla om att undersöka hur munnen formades vid specifika ljud eller att identifiera olika 

språkljud i ord. Eleverna fick även gissa på veckans bokstav utifrån bilder som läraren 

tagit fram. Denna typ av arbete stämmer överens med Fridolfssons (2015) beskrivning av 

den syntetiska ljudningsmetoden där vikten läggs på att skapa säkra associationer mellan 

språkljud och bokstäver. I arbetet med bokstavsgenomgången och språkljuden användes 

oftast läromedel, en övervägande del av lärarna använde sig av Den magiska kulan i 

klassrumsarbetet. Ett undantag fanns dock då L5 istället använde läromedlet Jag läser A 

Huset på Alvägen. Båda läromedlen utgår från syntetisk princip som innebär ett 

bokstavsarbete med på förhand bestämd bokstavsföljd. I böckerna får eleverna även arbeta 

med språkljud och identifierar dessa i ord och bilder. Båda böckerna innehåller även 

analytiska inslag i form av ordbilder, dessa innefattar oftast vanligt förekommande ord 

som dyker upp tidigt i läsningen (Taube, 2007a). I båda läromedlen ligger tyngdpunkten i 

det syntetiska men det finns som tidigare beskrivet även analytiska inslag, därav benämns 

dessa som balanserade. Utöver bokstavsarbetet och det arbete som skedde med läromedlen 

arbetade även många lärare på olika sätt analytiskt. 

 

Nästintill samtliga lärare beskriver att de arbetar med att automatisera ordbilder vilket 

enligt Fridolfsson (2015) är ett analytiskt arbetssätt. Att arbeta med ordbilder bygger på att 

orden lärs in som en helhet eller som bilder. Det är dock få lärare som beskriver hur de 

arbetar med just ordbilderna. L4 beskriver exempelvis att hen arbetar med ordbilder 

genom att visa de på en powerpoint och sedan låta eleverna säga orden tillsammans högt i 

kör. Vidare berättar L2 att ordbilderna sätts upp på tavlan för att sedan diskuteras.  
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Många av lärarna beskriver att de använder sig av högläsning i sin undervisning och i 

samband med detta används ibland även läsförståelsestrategier. Det kan till exempel 

handla om att eleverna får sammanfatta, förutspå eller reda ut svåra ord och begrepp i text 

(Westlund, 2017; Reichenberg, 2014). Eftersom analytisk princip utgår från helheten där 

meningsfulla och sammanhängande texter står i fokus (Åkerblom 1988) drar vi slutsatsen 

att högläsning och läsförståelsestrategier omfattas av detta.  

 

Alla utom en av lärarna beskriver att de på olika sätt arbetar med textproduktion. Detta 

handlar till exempel om att tillsammans med eleverna skapa berättelser utifrån bilder eller 

veckans bokstav, alternativt att de själva får skriva i små berättelseböcker. Både L4 och 

L6 beskrev hur de arbetade med att göra eleverna medvetna om berättelsens uppbyggnad. 

Vidare berättade tre lärare att de arbetade med inspiration från ASL, ett analytiskt 

arbetssätt där eleverna får skriva sig till läsning med hjälp av dator (Lövgren, 2009). I 

detta arbete beskrev lärarna att eleverna oftast fick arbeta i par och tillsammans skapa 

olika typer av texter och berättelser. Det kunde till exempel handla om att skriva meningar 

som började på ett särskilt sätt eller faktatexter om ett djur. När texterna var färdiga fick 

eleverna läsa upp dem för varandra och för lärare. L4 beskrev hur hen ibland skapade 

texter tillsammans med eleverna utifrån upplevelser, det kunde till exempel vara att de 

återberättade en friluftsdag. Detta arbetssätt påminner om LTG där skrivandet utgår från 

gemensamma erfarenheter och sker i helgrupp. Det skiljer sig dock från renodlad LTG där 

tanken är att texten som producerats även ska bearbetas på olika sätt (Leimar, 1974). 

 

Eftersom samtliga lärare har beskrivit ett helklassarbete som haft sin utgångspunkt i 

ljudningsmetoden kan slutsats dras att alla arbetar syntetiskt. Det faktum att lärarna har sin 

grund i det syntetiska kan hänvisas till Kullberg (2006) som menar att ljudmetoden varit 

dominerande ute i den svenska skolan. En förklaring kan alltså vara att det syntetiska 

arbetssättet hänger kvar på grund av dess historiska dominans. Utöver det syntetiska 

arbetet förekommer det även i hög grad olika typer av analytiskt arbete i 

helklassundervisningen. 

 

Eftersom samtliga lärare beskriver att de i någon mening även arbetar med analytiska 

metoder benämns deras arbete som både syntetiskt och analytiskt, eller balanserat. I dessa 

fall har undervisningen även innehållit till exempel ordbilder, högläsning, 

läsförståelsestrategier och textskapande. Att lärarna väljer ett balanserat arbetssätt 

stämmer överens med en enklare syn på läsning där Gough och Tunmer (1986) menar att 
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en undervisning som bara är syntetisk är något otillräcklig. En kombination av olika 

arbetssätt och metoder är därför att föredra. Detta då man vid ett balanserat arbete får fler 

möjligheter till att arbeta med både avkodning och språkförståelse. Att lärarna har ett 

balanserat arbetssätt kan ha sin förklaring i valet av läromedel. Detta då lärarna använde 

sig av material som bygger på både den syntetiska och analytiska principen. Detta innebar 

per automatik att både syntetiskt arbete i form av bokstavsgenomgång och laboration med 

språkljud såväl som analytiskt arbete med ordbilder förekom (Taube, 2007a). Att använda 

sig av material som har utgångspunkt i båda synsätten gjorde därför att alla lärare arbetade 

mer eller mindre balanserat. En annan förklaring till det balanserade arbetet kan vara att 

det är en produkt av den livliga läsdebatt som ägde rum under 1970-talet. Under denna tid 

ställdes de två huvudsakliga läsprinciperna mot varandra och i slutändan fanns egentligen 

inget svar på vilken metod som var bäst lämpad (Kullberg, 2006). Detta kan ha lett fram 

till en balanserad undervisning, att lärarna helt enkelt väljer att variera sitt arbetssätt då det 

inte med säkerhet finns en metod som är mer effektiv än någon annan. Med detta tankesätt 

kan lärarna möta så många elevers unika behov som möjligt och det balanserade arbetet 

bidrar då till att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar, vilket är en del i 

skollagen (SFS 2010:800; Tjernberg, 2013).  

7.2 Hur beskriver verksamma lärare att de arbetar med läsinlärning 

vid lässvårigheter? 

Fem av sex deltagare i studien beskriver någon typ av syntetiskt arbete i samband med 

svårigheter. Det är då främst fokus på att öva upp förmågan att ljuda. Detta är ett 

syntetiskt arbetssätt som utgår från delarna till helheten där språkljuden står i fokus och 

innehållet är sekundärt (Fridolfsson, 2015). L3 beskriver att hen väljer att laborera med 

språkljuden genom att lyssna efter språkljud i ord. L1 utgår från det syntetiska synsättet 

genom att använda Rydaholmsmetoden, denna handlar om att nöta in och automatisera 

bokstäver och ord. Läraren pekar då på bokstäver och bokstavskombinationer med en 

penna och eleven får läsa efter. I två fall valde läraren att använda alternativa material för 

de elever som hade lässvårigheter. L1 använde sig av läromedlet A-Ö som går igenom 

bokstäverna i dess naturliga ordningsföljd och där innehållet i texten är densamma hela 

tiden. Progressionen i denna bok är därför långsammare. Detta läromedel bedöms som 

syntetiskt då arbetet bygger på att lära sig att skriva bokstäverna, lyssna efter bokstäverna i 

ord och ljuda enkla ord (Fridolfsson, 2015). Ett annat läromedel som användes av L6 

kallas för Vi läser och innehåller både syntetiska och analytiska inslag. Det syntetiska 
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arbetet följer en särskild bokstavsgenomgång och fokuserar mycket på språkljud samt ord 

som är lätta att ljuda. Det analytiska arbetet i läromedlet berör ordbilder som består av 

vanligt förekommande ord, dessa skulle till exempel kunna vara namn men även ord som 

och eller en (Taube, 2007a). A-Ö bedöms som syntetiskt och Vi läser som balanserat. 

Utöver de syntetiska arbetssätten och arbetet med läromedlen väljer några av lärarna även 

att arbeta analytiskt vid lässvårigheter. 

 

I denna studie beskrev hälften av deltagarna någon typ av analytiskt arbete vid 

lässvårigheter, deras arbete kan därför benämnas som balanserat. Både L2 och L3 

beskriver hur de arbetar med memory av rim och ordbilder tillsammans med de elever 

som har lässvårigheter. L3 beskriver även hur hen arbetar med att läsa samma texter flera 

gånger, L6 låter istället eleven identifiera de bokstäver i texten som hen känner igen. L3 

menar att hen använder sig av läsförståelsestrategier för att hjälpa eleverna att skapa 

förståelse för texten genom diskussion. Detta är olika exempel på hur lärarna i denna 

studie beskriver att de arbetar utifrån ett analytiskt synsätt med elever som har 

lässvårigheter. Åkerblom (1988) menar att det som gör arbetsmetoder analytiska är att de 

utgår från en helhet i meningsfulla och sammanhängande ord eller texter.  

 

Utifrån hur lärarna beskrev att de arbetade med läsinlärning vid lässvårigheter kan 

slutsatsen dras att ett syntetiskt arbetssätt är något vanligare än ett analytiskt. Att lärarna 

tenderar att välja syntetiskt arbete som kretsar runt språkljuden stämmer överens med 

tidigare forskning där det har visat sig vara effektivt att arbeta på detta sätt (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Det syntetiska arbetet kan också ha 

sin förklaring i att just avkodningssvårigheter är vanligt förekommande (Elbro, 2004). 

Eftersom svårigheter med avkodning ofta yttrar sig genom att eleven har svårighet att 

koppla ihop språkljud med bokstäver, slå ihop bokstäver till ord och läsa hela ord kan 

dessa svårigheter ligga till grund för att läraren väljer ett syntetiskt arbetssätt (Asmervik et 

al. 2001). Det kan då framstå som mer logiskt att börja i delarna för att sedan övergå till 

helheten. 

 

Det var även några lärare som blandade arbetsmetoder och arbetade mer balanserat även 

vid den individuella undervisningen. Detta balanserade arbete kan förklaras i den modell 

för läsning som Gough och Tunmer (1986) benämner, där både avkodning och 

språkförståelse måste ingå i undervisningen för att eleverna ska lära sig att läsa. Utifrån 

den modellen kan det därför vara positivt att blanda arbetssätt och inkludera båda 
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inlärningsprinciperna. Taube et al. (2015) belyser att en blandning av arbetssätt är viktigt 

då arbete som enbart baseras på språkljuden inte är tillräckligt. 

 

Förutom den undervisning som direkt kan kopplas till syntetisk och analytisk princip 

gjorde lärarna olika typer av anpassningar för elever med svårigheter. Något som flera 

lärare beskrev var hur de elever med svårigheter behöver mer tid och stöd i sin 

undervisning. Förutom det extra stöd i form av tid anpassades undervisningen ofta genom 

att eleverna fick ett annat läromedel med långsammare progression. L4 valde även att låta 

en elev med svårigheter sitta med en annan starkare elev vid datorskrivning. Något som 

inte undersöktes i denna studie men som förekom var samarbete mellan lärare och 

specialpedagog. Det handlade om att eleverna fick gå iväg och få stödundervisning som 

var åtskild från klassrumsundervisningen. Fyra av sex lärare menade på att elever med 

svårigheter framförallt fick stödundervisning från just specialpedagoger. En lärare som 

skiljde sig från mängden när det kom till arbetet med svårigheter va L1. Hen genomförde 

enskild undervisning utifrån en särskild arbetsmetod där arbetet skedde i samråd med 

specialpedagog. Sammanfattningsvis får eleverna tidiga insatser i form av framförallt 

syntetisk undervisning, ibland i klassrummet av läraren och andra gånger hos 

specialpedagog. 

7.3 Sammanfattning 

Utifrån hur de olika lärarna har beskrivit sin undervisning kan slutsatsen dras att 

helklassundervisningen har sin utgångspunkt i den syntetiska modellen, dock arbetar 

samtliga lärare även analytiskt med sina elever. Denna typ av undervisning benämns som 

balanserad. Orsaken till hur lärarna väljer att arbeta i helklass kan ha sin förklaring i 

svensk läsinlärningshistoria och debatten som ägde rum. Valet av läromedel verkar även 

vara en faktor som påverkar läsundervisningen i helklass. Den undervisning som riktas till 

elever med lässvårigheter är till stor del syntetisk, med vissa undantag där analytiskt 

arbete förekommer och där undervisningen kan benämnas som balanserad. En möjlig 

orsak till detta är den rådande forskning som visat att arbete där språkljud och bokstäver 

kopplas ihop är effektivt och att lärare därför väljer att arbeta på detta sätt. Lärarnas 

arbetssätt vid lässvårigheter kan även påverkas av att eleverna ofta har problem med just 

avkodning och att det leder in läraren i ett huvudsakligen syntetiskt arbetssätt. 
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7.4 Metoddiskussion  

Vid urvalet i denna studie valdes sex lärare ut för att delta, samtliga arbetade på olika 

skolor belägna i norra Sverige. Bland deltagarna fanns en spridning i hur länge de arbetat, 

detta är en styrka i studien då det skapar större möjligheter till en mer varierad beskrivning 

av arbetssätt. Detta då erfarenhet och utbildning kan påverka hur läraren väljer att arbeta. 

Deltagarna valdes utifrån ett subjektivt urval, att de arbetade som lärare i årskurs 1 och var 

ansvariga för den tidiga läsinlärningen. Fördelen med att använda just ett subjektivt urval 

var att de som deltog i studien var relevant för ämnet och kunde ge värdefull data 

(Denscombe, 2016). Dessvärre blev datainsamlingen för forskningsfråga två något tunn på 

grund av att elever med svårigheter ofta fick undervisning av specialpedagoger. Därmed 

hade forskningsfrågan kunnat utökas till att även undersöka specialpedagogers arbete.  

 

Forskningsfrågorna handlade om att undersöka hur lärarna beskrev att de arbetade med 

läsinlärning i årskurs 1. För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod, närmare 

bestämt kvalitativa intervjuer. Fördelen med detta är att det passar att genomföra vid 

mindre studier samt att det är möjligt att få fram beskrivande data med människors egna 

ord i fokus (Olsson & Sörensen, 2007). Studien hade dock kunnat bli mer tillförlitlig 

genom att använda sig av en kombination av flera datainsamlingsmetoder. I den här 

studien hade det varit passande att kombinera de kvalitativa intervjuerna med 

observationer, på så vis hade vi fått en bredare bild av lärarnas läsundervisning. Detta 

hade varit fördelaktigt då det inte är helt säkert att lärarna beskriver allt de gör under 

intervjun.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade vilket betyder att den intervjuade fick prata fritt utifrån 

det ämnesområde som behandlades (Denscombe, 2016). Detta innebar att det ibland 

ställdes färdiga frågor som förberetts på förhand och andra gånger berördes samma 

område på lärarens eget initiativ. Det var gynnsamt då intervjuerna blev flexibla, däremot 

kunde sättet att framföra frågorna variera och kunde därför ha påverkat den information 

som lärarna delgav. I vissa fall kanske frågorna till och med varit ledande vilket styrt in 

lärarna i ett specifikt spår.  

 

Det analysverktyg som användes i denna studie hade sin utgångspunkt i den syntetiska 

och analytiska principen. För att genomföra analysen formulerades två korta förklaringar 

för vad kategorierna innebar (tabell 3). Dessa två förklaringar användes sedan för att 
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avgöra vad i det transkriberade materialet som var syntetiskt eller analytiskt, det vill säga 

huruvida lärarnas olika arbetssätt utgick från delarna eller från helheten (Fridolfsson, 

2015; Åkerblom 1988). De olika arbetssätten skulle alltså tolkas och kategoriseras. Vid 

vissa tillfällen var det därför svårt att avgöra i vilken kategori vissa arbetssätt skulle platsa. 

Ett exempel på detta var högläsning som bedömdes vara analytiskt arbete där utgångpunkt 

låg i helheten. En annan tolkningsfråga som uppkom under arbetets gång var vad som 

bedömdes vara balanserat arbete eller inte. Vi ställde oss frågande till hur många inslag av 

syntetiskt respektive analytiskt arbete lärarna behövde ha i sin undervisning för att den 

skulle klassas som balanserad. Dessa aspekter gör studien svårare att upprepa och minskar 

tillförlitligheten, detta då olika personer kan tolka lärarens arbetssätt på olika vis. 

7.5 Våra sammanfattade synpunkter 

Under universitetsutbildningens gång har de analytiska arbetssätten fått ta stor plats, detta 

återspeglar dock inte det vi sett i verksamheten. Lärarna som deltagit i denna studie 

beskrev ett arbete som var mer syntetiskt men att de även bröt av med analytiska inslag. 

Att lärarna valde en variation av metoder upplever vi som positivt, detta då det skapas 

större möjligheter att möta alla elevers behov. Ibland kan det vara så att vissa gynnas av 

syntetiska arbetssätt medan andra lär sig bäst av analytiska. Vi tror därför att en balanserad 

undervisning bör strävas mot.   

Denna studie har gett oss en bredare syn på läsinlärning och fyllt på vår kunskapsbank 

med många värdefulla tips och idéer. Vi har även fått tillfälle att reflektera över våra val 

för läsundervisningen. All kunskap och reflektion tar vi med oss i våra kommande roller 

som lärare.  

7.6 Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att undersöka närmare är hur lärare och specialpedagoger 

samarbetar när det kommer till läsinlärning i årskurs 1. Detta skulle kunna vara en 

fallstudie där fokus dels ligger i att titta på de skilda arbetssätt lärare och specialpedagoger 

använder sig av men även på hur kommunikationen mellan parterna utspelar sig. Syftet 

med studien skulle i sådant fall kunna vara att öka förståelsen för samarbetet och hur 

arbetsmetoderna kan skilja sig. Undersökningen hade kunnat genomföras med hjälp av 

intervjuer och observationer. En sådan studie skulle kunna tillföra värdefull kunskap för 

studenter, lärare och specialpedagoger. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Område Frågor 

Allmänt - Hur länge har du arbetat som lärare i F-3? 

- Hur många elever har du vanligtvis under en 

svensklektion (läsinlärning)? 

- Hur långa brukar lektionerna vara? 

- Hur många vuxna finns med under lektionen? 

Metod och material i helklass - Vilken/vilka läsinlärningsmetoder utgår du 

från? 

- Vilket material använder du i din 

undervisning? 

Scenario helklass - Kan du ge två olika exempel på hur en 

svensklektion i läsundervisning kan se ut? 

Metod och material för elever med 

lässvårigheter 

- Hur ser den läsundervisning ut där elever 

upplever svårighet i sin läsinlärning? 

- Vilken/vilka metoder för läsinlärning används 

för de elever som får särskild undervisning? 

- Vilket material för läsinlärning används för de 

elever som får särskild undervisning? 

Scenario för elever med lässvårigheter - Hur kan en undervisningssituation se ut med 

en elev som får särskild undervisning? 
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Bilaga 2 – Mail till rektor 

Hej! 

 

 

Vi heter Dung Vu och Sophie Gusebrandt och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet f-3 vid Umeå Universitet. Vi genomför just nu vårt examensarbete 

och har tagit tillfället i akt att undersöka läsinlärning i åk 1. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur läsundervisningen ser ut i olika klassrum och bland annat titta på vilka 

metoder och vilket material lärare använder sig av. En del av denna studie handlar därför 

om att samla in undersökningsmaterial via intervju med verksamma lärare i åk 1. 

Intervjun kommer att ta plats under veckorna 7-9. Anledningen till att vi vänder oss till dig 

som rektor är för att vi vill komma i kontakt med den eller de lärare som är ansvariga för 

åk 1. 

 

 

Vi skulle vara tacksamma om du kunde vidarebefordra oss till berörda lärare. 

Med vänlig hälsning, 

Dung Vu & Sophie Gusebrandt 
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Bilaga 3 – Mail till lärare åk 1 

Hej! 

 

Vi heter Dung Vu och Sophie Gusebrandt och läser sista terminen på 

grundlärarprogrammet f-3 vid Umeå Universitet. Vi genomför just nu vårt examensarbete 

och har tagit tillfället i akt att undersöka läsinlärning i åk 1. Syftet med arbetet är att 

undersöka hur läsundervisningen ser ut i olika klassrum och bland annat titta på vilka 

metoder och vilket material lärare använder sig av. En del av denna studie handlar därför 

om att samla in undersökningsmaterial via intervjuer med verksamma lärare i åk 1. Dessa 

intervjuer väntas ta cirka 30 minuter och kommer att äga rum under veckorna 7-9. I 

arbetet kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och ditt 

deltagande är helt frivilligt. Detta innebär att du när som helst kan avbryta din medverkan. 

Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och används enbart i 

forskningssyfte. Alla informanter är anonyma och därav kan ingen information härledas 

till dig som lärare eller till den berörda skolan. Vårt examensarbete kommer att läsas och 

granskas av vår handledare, examinator samt opponenter. Det slutgiltiga arbetet kommer 

att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet. För att du som informant ska känna dig 

förberedd och få en föraning om vad intervjun kommer att handla om bifogas även 

intervjufrågorna till detta mail. 

 

Vi skulle vara tacksamma för din medverkan. 

Vid frågor eller andra funderingar får du gärna höra av dig till oss eller vår handledare.  

Med vänlig hälsning, 

Dung Vu & Sophie Gusebrandt 
 

 

 


