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Abstract 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare i ett urval skolor talar om sitt 

arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. Undersökningens fokus 

kommer i huvudsak vara lärares beskrivning av undervisningens utformning samt vilka 

faktorer och modeller som ligger till grund för deras läs- och skrivundervisning. 

 

Utifrån syftet görs en enkätundersökning där lärare yrkesverksamma i årskurs F-3 deltar. 

Undervisningsmodellerna Bornholmsmodellen, LTG-metoden, Att skriva sig till läsning, 

Wittingmetoden och Whole language ligger till grund för en del av enkätens frågor. 

Undervisningsmodellerna presenteras under arbetets forskningsbakgrund och enkätsvaren 

redovisas under arbetets empiriska del.  

 

Avslutningsvis leds arbetet in i en diskussion med utgångspunkt i arbetets syfte, 

forskningsfrågor och enkätsvar. Undersökningen visar att lärare använder sig av olika 

modeller i den tidiga läs- och skrivundervisningen. De slutsatser som lyfts fram i 

diskussionen är betydelsen av att kombinera olika undervisningsmodeller för att tillgodose 

elevers individuella behov och förutsättningar. Det visar sig även i arbetets undersökning att 

lärares yrkeserfarenhet är en faktor till hur lärarna väljer att utforma den tidiga läs- och 

skrivundervisningen.  

 

 

 

Ämnesord: Läs- och skrivundervisning, enkätundersökning, årskurs F-3, 

Bornholmsmodellen, LTG-metoden, ASL, Bottom-up, Top-down  
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Förord  

Vi har under arbetets tidsram arbetat tillsammans för att skapa detta arbete. Med mycket slit 

är vi nu i mål. Under arbetets gång har vi hjälpts åt genom att dela upp litteraturläsningen och 

skrivandet för att skapa ett så bra flyt som möjligt. Genom noggrann efterforskning i 

databaser har vi efter en del möda funnit litteratur, forskning och artiklar som kan relateras till 

arbetets avgränsningsområde. Stundtals har arbetsbördan varit stor, samtidigt som vi funnit 

arbetets enkätundersökning mycket lärorik och intressant.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid att svara på vår enkätundersökning. Utan 

dessa personer skulle det inte blivit något arbete.  
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Inledning  

Lärare har stora valmöjligheter för hur de kan utforma den tidiga läs- och skrivundervisningen 

för de yngsta eleverna i årskurs F-3. En av dessa undervisningsmodeller är LTG- metoden 

(läsning på talets grund) som innebär att eleverna tillsammans med läraren skapar texter som 

bygger på elevernas egna erfarenheter och fantasi (Blomqvist & Wood, 2006). Ytterligare en 

modell är Bornholmsmodellen, denna modell innehåller språklekar där eleverna genom lek får 

upptäcka sambandet mellan bokstäverna och dess bokstavsljud. Att skriva sig till läsning 

(ASL) är en av de nyare undervisningsmodellerna där eleverna lär sig att läsa genom att 

skriva på datorer (Trageton, 2014). I ett tidigare arbete presenterade vi, författarna, ett urval 

läs- och skrivundervisningsmodeller utifrån tidigare forskning, då väcktes intresset kring hur 

lärare väljer att utforma sin läs- och skrivundervisning. Väljer lärarna att arbeta utifrån någon 

speciell undervisningsmodell eller väljer lärarna att kombinera ett antal olika 

undervisningsmodeller för att uppnå så goda resultat som möjligt för just deras elevgrupp? 

Genom enkätundersökningen som görs under detta arbete synliggörs det hur lärare från olika 

skolor retoriskt utformar sin undervisning och vilka faktorer som lärarna anser påverkar deras 

val till undervisningens utformning.  

 

Enligt läroplanen för grundskolan är det skolans uppgift att främja elevers utveckling och 

lärande (Lgr 11). Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov men 

också främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Läroplanen föreskriver att 

undervisningen ska vara likvärdig (Lgr 11) vilket däremot inte förutsätter att undervisningen 

utformas på samma sätt överallt. Detta i sin tur innebär att valmöjligheterna till undervisning 

skapar olika vägar för att nå samma mål, därför kan undervisningen inte heller utformas lika 

för alla. Genom enkätundersökningen som görs under detta arbete synliggörs det hur lärare 

från olika skolor retoriskt säger att de utformar sin undervisning och vilka faktorer som 

lärarna anser påverkar deras val till undervisningens utformning.  

 

Ett av kunskapskraven i ämnet svenska för de tidiga åren är att eleverna ska ges förutsättning 

att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Detta innebär att alla elever ska ges möjlighet till att 

utveckla sin förmåga att formulera och kommunicera i tal och skrift. I kunskapskraven för 

årskurs 3 formuleras dessa förmågor följande: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter 



 8 

med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. […] Eleven kan 

skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor 

bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är 

vanligt förekommande i elevnära texter” (Lgr 11 s.227). Utifrån styrdokumenten ligger det ett 

stort ansvar på de lärare som undervisar i årskurs F-3 för att eleverna ska uppnå 

kunskapskraven för läsning och skrivning. Genom att kritiskt granska resultaten i enkäten 

som kommer att presenteras i arbetet kan man se hur lärare retoriskt säger sig arbeta ute i 

verksamheten och förhoppningarna är att kunna se kopplingar mellan lärarnas svar och 

etablerade undervisningsmodeller. 

Syfte, avgränsning och forskningsfrågor  

Ett stort antal undervisningsmodeller och metoder förekommer i undervisningspraktiken. Vår 

ambition är att få inblick i några lokala undervisningspraktiker i nordvästra Skåne. Detta 

kommer att göras via en mindre enkätundersökning där lärare får besvara frågor om hur de 

arbetar. 

 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare i ett urval skolor talar om sitt arbete 

med den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. Undersökningens fokus kommer i 

huvudsak vara lärares beskrivning av undervisningens utformning samt vilka faktorer och 

modeller som ligger till grund för deras läs- och skrivundervisning.     

 

Vår empiriska undersökning har avgränsats till lärare som arbetar i årskurs F-3, då det är 

dessa lärare som undervisar elever i den tidiga läsningen och skrivningen. En avgränsning till 

hur lärare arbetar retoriskt och inte hur undervisning ser ut i praktiken kommer att göras, då vi 

inte har varit ute och följt undervisningen. Denna avgränsning har gjorts då visionen var att få 

en bredare överblick hur den tidiga läs- och skrivundervisningen kan se ut på olika skolor. 

Men då vi gjort en mindre undersökning är vi medvetna om att detta också avgränsar vår 

undersökning, då enkätundersökningen endast ger en inblick i hur vissa lärare säger sig arbeta 

med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi är medvetna om denna avgränsning och att vi 

inte kan göra några generella slutsatser för alla lärare som arbetar med den tidiga läsningen 

och skrivningen utan enbart utgå från svaren i arbetets undersökning.  
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Arbetet grundas på våra forskningsfrågor som lyder: 

 Vilka undervisningsmodeller säger lärarna att de använder sig av? 

 Vilka faktorer menar lärarna påverkar deras val av undervisningsmodeller?  

Vetenskapliga utgångspunkter och perspektiv 

Då vår utbildning till stor del bygger på ett sociokulturellt synsätt samt att läroplanen enligt 

vår tolkning bygger på dessa tankar, är det ett naturligt tankesätt för oss att utgå ifrån. Vi 

väljer därför att tolka arbetets undersökning och svar i enkäten utifrån ett sociokulturellt 

synsätt i den mån det är möjligt. 

 

Det som kännetecknar ett sociokulturellt synsätt är det sociala lärandet som sker genom 

dialoger och samspel, inte bara i elevernas egna tankar (Stensmo, 2007). Vygotskij står 

bakom denna kulturhistoriska teori och den svenska läroplanskomittén förde fram Vygotskij 

som förebild år 1992 (Stensmo 2007). Än idag bygger dagens läroplan på Vygotskijs 

tankesätt om lärande. I den sociokulturella traditionen är mediering ett av de grundläggande 

begreppen (Säljö, 2010), enligt Vygotskij är mediering två olika redskap, språkliga och 

materiella. Det språkliga redskapet är teckensystemet som används för att tänka och 

kommunicera, det materiella redskapet är arbetsinstrument som papper, penna, böcker och 

databaser (Stensmo, 2007). I arbetets undersökning får lärare svara på frågor om hur de 

arbetar och vilka hjälpmedel som används i klassrummen samt i vilken utsträckning it 

används i undervisningen. De svar som ges på enkäten kommer att analyseras utifrån det 

sociokulturella perspektivet, i den utsträckning det är möjligt. Vi är medvetna om att en annan 

teoretisk utgångspunkt kunde gett annorlunda resultat. 

Disposition 

Arbetet inleds med en forskningsbakgrund där undervisningsmodellerna Bornholmsmodellen, 

LTG- metoden, ASL (Att skriva sig till läsning), Wittingmetoden och Whole language 

presenteras. Dessa modeller presenteras i forskningsbakgrunden då de återkommer i arbetets 

enkätundersökning. Vidare görs en förklaring hur de fem presenterade 

undervisningsmodellerna kan delas upp i två olika förhållningssätt, top-down principen och 

bottom-up principen. Därefter presenteras arbetets teoretiska perspektiv.  



 10 

I arbetets empiriska del beskrivs valet av metod och utformningen av enkätundersökningen. 

Därefter redovisas arbetets enkätundersökning, arbetet leder sedan vidare till en diskussion 

som utgår från arbetets syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer arbetet att 

sammanfattas som helhet. 

Metod 

Arbetets undersökning har gjorts via en enkätundersökning. Enkäten bestod av 17 frågor där 

lärare yrkesverksamma i årskurs F-3 bland annat fick svara på vilka undervisningsmodeller de 

använder sig av och vilka faktorer de anser ligga bakom deras val. Frågorna var av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. Enkätundersökningen genomfördes digitalt via hemsidan 

enkät.se och skickades ut till lärarna via mejl.  

 

I utformningen av enkätundersökningen tog vi stöd från Enkätboken (Trost, 2012) och 

Introduktion till forskningsmetodik (Bell, 2000), denna litteratur fann vi på biblioteket vid 

Högskolan Kristianstad och på Bibliotek Skåne Nordväst.  
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Forskningsbakgrund 

Betydelsen av utveckling i dagens skola 

Frost (2009) menar att det har en allt större betydelse att eleverna får goda läs- och 

skrivfärdigheter i skolan. Vidare skriver Frost (2009) att samhällsutvecklingen har ställt krav 

på oss människor att hålla oss uppdaterade med aktuell information och i dagens samhälle 

krävs det att vi människor ska kunna hitta denna information genom olika medier. Tjernberg 

(2013) skriver att grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna är en förutsättning 

för elevers fortsatta lärande. Elever som har svårt att tillägna sig läs- och skrivfärdighet kan få 

problem, inte bara i skolan utan även i sitt framtida vuxna liv om de i skolan inte får möjlighet 

att utveckla sin läsning och skrivning fullt ut (Frost, 2009). Får elever inte denna möjlighet i 

skolan kan de få svårt att vara delaktiga i dagens samhälle, då goda kunskaper i läsning och 

skrivning har betydelse för ekonomi, välbefinnande och trygghet. Detta gör att skolan och 

läraren har en mycket viktig uppgift. 

 

Mångfalden bland eleverna i dagens skola är stor, det vill säga elever med olika bakgrunder 

som finns i samma klassrum, därför finns det behov av lärare som klarar av att undervisa en 

hel klass utifrån en färdig modell och samtidigt kan se till den enskilda individen (Frost, 

2009). Detta då det finns elever som inte får möta texter i någon större utsträckning i hemmet 

vilket kan medföra att kopplingen mellan talspråk och skriftspråk inte blir någon självklarhet 

(Myrberg, 2003). Frost (2009) skriver att det är skolans uppgift att lyckas kombinera det goda 

från de traditionella läs- och skrivundervisningsmodellerna med nya idéer och synsätt för att 

elevernas läs- och skrivutveckling ska utvecklas i rätt riktning. I Myrbergs (2003) rapport 

framkommer det att lärarens kompetens och skicklighet har en avgörande betydelse för 

elevernas lärande. Lärarskicklighet innebär i detta sammanhang att läraren har en förmåga att 

kunna använda sig av flera olika modeller anpassat efter elevernas olika behov (Myrberg, 

2003). Om läraren inte utvecklar sin undervisning genom att kombinera beprövade 

undervisningsmodeller med nya idéer menar Frost (2009) att det finns en risk att läraren inte 

utmanas i sitt tänkande. Följderna av detta kan bli att läraren okritiskt kommer fortsätta med 

samma modeller och metoder, vilket så småningom kan visa sig vara omoderna jämfört den 

verklighet samhället och skolan befinner sig i, enligt Frost (2009). Tjernberg (2013) skriver 
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att samspel och dialoger har en central betydelse för elevers läs- och skrivutveckling, det är 

därför viktigt att läraren är medveten om detta i utformningen av den tidiga läs- och 

skrivundervisningen.  

Läs- och skrivundervisningsmodeller 

Det finns ett stort antal läs- och skrivundervisningsmodeller som lärare kan utgå från i sin 

undervisning, men detta arbete kommer enbart att presentera ett mindre urval av etablerade 

undervisningsmodeller: Bornholmsmodellen, LTG- metoden, Att skriva sig till läsning (ASL), 

Wittingmetoden och Whole language. Valet av de nyss nämnda undervisningsmodellerna har 

gjorts då vi finner dem omtalade ute på skolor där vi gjort vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Utifrån de undervisningsmodeller som presenteras här nedan, samt utifrån arbetets 

undersökning som presenteras under Empirisk del kommer en diskussion och analys under 

rubriken Diskussion att föras. 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen utvecklades under 1970-talet av Ingvar Lundberg i samband med ett 

vetenskapligt forskningsprojekt. Denna modell bygger på forskning som visar att språklig 

medvetenhet är viktigt för en god läsutveckling och innebär att barn lär sig läsa och skriva 

genom lekar och spel. Lundberg (2007) menar att eleverna genom lekar och spel får en positiv 

upplevelse samtidigt som de upptäcker språkljuden. I denna modell får eleverna förståelse för 

att ett ord innehåller olika beståndsdelar och får lära sig hur språket är uppbyggt, något som är 

bland det svåraste för barnen när de lär sig att läsa (Lundberg, 2007). Bornholmsmodellens 

språklekar delas upp i fem grupper: Att lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista 

ljudet, fonemens värld - analys och syntes, och bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning 

(Lundberg, 2007).   

 

Bornholmsmodellen har använts i förskolor i mer än 15 år och har genomgående gett goda 

resultat. Enligt Lundberg (2007) beror god läsutveckling på följande: 

 Den språkliga medvetenheten 

 Bokstavskunskap 

 Gott ordförråd 

 Motivation 
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Om eleverna går igenom alla fyra faser kommer de att få en god förförståelse inför 

läsundervisningen menar Lundberg (2007). Eleverna ska förstå att ord har både betydelse och 

ljudmässig form. Detta innebär att ord kan låta likadant, men bokstäver kan bytas ut så att de 

bildar ett nytt ord med en ny betydelse. Bokstavskunskapen är en viktig förutsättning för en 

god läsundervisning. Eleverna ska även ha förståelse för språklig medvetenhet, vilket betyder 

att de ska förstå betydelseskiljande språkljud, som skillnaden på ”vad du sa” eller ”vad sa du”. 

Den fonologiska medvetenheten är också viktig och visar på om eleverna kan märka skillnad 

på vilket ord som inte passar in av till exempel de fyra orden: ”katt”,” ratt”, ”kotte” eller 

”skatt” (Lundberg, 2007). Eleverna behöver kunna alfabetet och veta hur de olika bokstäverna 

uttalas med rätt ljud. Burns, Griffin och Snow (1999) styrker detta då de också menar att 

elever utvecklar sin fonologiska medvetenhet genom aktiviteter där elever får kunskap om hur 

ord låter och hur ord kan delas upp i ljud. Myrberg (2003) skriver dock att i undervisning med 

fokus på fonologisk medvetenhet är det viktigt att inte sätta bokstavskunskapen åt sidan, med 

detta menar Myrberg att elever måste uppmuntras att skriva bokstäver och kortare texter redan 

i förskolan.  

LTG-metoden 

LTG-metoden står för Läsning på talets grund och är utformad av Ulrika Leimar. Denna 

undervisningsmodell innebär att barnen läser, löser uppgifter och tränar på bokstäver. De 

texter som används i undervisningen har eleverna gjort tillsammans med läraren och handlar 

om elevernas egna upplevelser (Blomqvist & Wood, 2006). Undervisningen ska vara 

motiverande och lustfylld för eleverna, för att de ska få en bra start i sin läs- och 

skrivundervisning. Är undervisningen inte motiverande kommer eleverna inte få en god läs- 

och skrivutveckling (Blomqvist & Wood, 2006). Eleverna får i LTG-metoden kunskaper om 

hur de avgör vad som är viktigt i en text, detta för att eleverna ska få förståelse för textens 

innehåll. Denna förmåga utvecklar eleverna genom stöd från läraren (Blomqvist & Wood, 

2006). 

 

Leimar (1974) utgår i sin modell från att eleverna tar till sig så mycket som de är mogna för 

att lära. För att modellen ska fungera på ett bra sätt bör elever och lärare arbeta utifrån 

modellen i fasta rutiner (Leimar, 1974). De fem faserna i LGT-metoden är följande: 

 Samtalsfas 

 Dikteringsfas 
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 Laborationsfas 

 Återläsningsfas 

 Efterbehandlingsfas 

I samtalsfasen kan elever arbeta i grupp, där de samtalar om en situation eller en händelse de 

tillsammans varit med om. Här tränar eleverna upp sitt ordförråd, genom att benämna olika 

föremål och saker. Om eleverna arbetar i grupp och gör beskrivelser tillsammans övas deras 

språkliga definition av olika objekt upp, då de får höra olika benämningar av ord från 

varandra. Att arbeta i grupp ger enligt Leimar (1974) fördelaktiga inlärningseffekter.  

 

Dikteringsfasen ger eleverna möjlighet att diskutera tillsammans för att komma fram till en 

text. Denna text ska skrivas ner av läraren och varje mening ska godkännas av gruppen, 

eftersom den handlar om deras gemensamma erfarenhet. När läraren skriver meningarna kan 

eleverna samtidigt ljuda orden som klassen har kommit överens om att skriva (Leimar, 1974). 

Både före och efter ljudning uttalas meningarna med naturligt tonfall. I denna fas lär sig 

eleverna sambandet mellan det talade ljudet och de skrivna bokstavstecknen. 

 

Laborationsfasen gör att eleverna tränar på att läsa texten som de skrivit tillsammans. 

Eleverna har den skrivna texten framför sig och därefter får eleverna olika pappersremsor med 

ord, meningar och bokstäver som de ska försöka hitta i texten. Eleverna läser texten 

tillsammans högt eftersom det ger alla elever möjlighet att vara delaktiga, både för de elever 

som kan läsa texten själva och de elever som ännu inte kan läsa (Leimar, 1974). 

 

När eleverna kommer till återläsningsfasen arbetar de för första gången självständigt. Då får 

eleverna den gemensamt skrivna texten utskriven och ska återläsa texten för läraren. De ord 

som eleverna klarar av att läsa stryks under i texten. Eleverna får kort med orden som de 

klarat av att läsa rätt (Leimar, 1974). I denna fas får läraren en tydlig bild av hur långt varje 

elev har kommit i sin läsutveckling.  

 

I den avslutande fasen, efterbehandlingsfasen, arbetar eleverna med orden de klarat av att läsa 

rätt. Eleverna tränar på att benämna ljuden och när de klarar detta stoppas korten ner i en 

ordsamlingslåda, där sorteras korten i alfabetisk ordning. När eleverna har fått ihop ett antal 

ord kan de öva på att sätta ihop meningar med hjälp av orden (Leimar, 1974). 
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Att skriva sig till läsning 

Ett annat arbetssätt inom läs- och skrivundervisning är Att skriva sig till läsning och förkortas 

ASL som den norska forskaren Arne Trageton har utformat. Arbetssättet innebär att eleverna 

får skriva innan de kan läsa, då Trageton (2014)  menar att elevers muntliga språkutveckling 

är en förutsättning för deras skriftliga utveckling. Detta kan göras på ett lekfullt sätt med hjälp 

av datorn där eleverna själva lär sig upptäcka hur bokstäverna låter och hur de kan sättas 

samman till ord. ASL utgår ifrån de senare läroplanerna, där intresset för den pedagogiska 

användningen av datorer i skolan har ökat. Skolor i både Norge och Sverige har satsat stora 

summor pengar för att öka användningen av datorer i undervisningen (Trageton 2014). 

 

Takala (2013) har undersökt ASL genom en enkätundersökning bland 22 lärare för att få en 

inblick i hur väl undervisningsmodellen har fungerat för elevers läs- oh skrivutveckling. 

Undersökningen visade att lärarna tyckte att ASL var ett bra verktyg i undervisningen och att 

undervisningsmodellen kunde inspirera eleverna till att skriva, samt till deras sociala 

utveckling och kommunikationsförmåga (Takala, 2013). De lärare som i enkätundersökningen 

hade använt sig av ASL var generellt nöjda med resultatet och sa att de i framtiden kunde 

tänka sig att fortsätta använda ASL. De tillfrågade lärarna ansåg däremot inte ”att skriva sig 

till läsning” var tillräcklig för att täcka hela den tidiga läs- och skrivundervisningen, utan 

lärarna sa att de kompletterade med andra undervisningsmodeller (Takala, 2013). 

Wittingmetoden 

Wittingmetoden är utarbetad av Maja Witting och är en undervisningsmodell som sedan 

1970-talet är känd inom skolan för att fungera som ett stöd inom läsning och skrivning. 

Arbetssättet började först användas med elever som hade svårigheter att lära sig läsa och 

skriva, för att senare börja användas vid läs- och skrivundervisning med elever som ännu inte 

lärt sig läsa (Witting, 2010). Undervisningsmodellen används idag vanligtvis vid nyinlärning, 

vilket innebär att Wittingmetoden används hos elever i årskurs 1 och vid fortsatt utveckling 

för elever med svenska som andraspråk. Wittingmetoden används även vid ominlärning, detta 

innebär att arbetssättet används för elever med läs- och skrivsvårigheter. Wittingmetoden 

består av två delar, en förståelsedel och en teknisk del. De två delarna tränas var för sig, men 

samtidigt parallellt i undervisningen. Teknikdelen innebär att eleven förknippar en bokstav 

med ett ljud, förståelsedelen är däremot en process som fortskrider hela livet (Witting, 2010).  

 



 16 

Witting (2010) anser även att det är viktigt att kunna engagera eleverna i att lära sig arbeta 

självständigt, då det kan vara en svår uppgift för läraren att själv hinna hjälpa alla i en klass 

samtidigt. Arbetar eleverna självständigt och tar ansvar utan lärarens uppmärksamhet kan 

dessa elever fungera som stöd och hjälp till sina klasskamrater. Genom 

självständighetsträning ökar eleverna sin medvetenhet för vad de kan klara av på egen hand 

och vilka moment de behöver hjälp med (Witting, 2010).   

 

Samtidigt lägger Witting (2010) stor vikt vid att eleverna ska bli bekanta med vad 

skriftspråket har för egenskaper. När eleverna förbereder sig inför lästräning bör de förutom 

att använda språket i diskussioner även träna skriftspråket. Detta kan eleverna träna när 

läraren läser högt ur böcker, då eleverna får möjlighet att lyssna på hur vanliga ord och fraser 

uttalas och hur de passar in i olika berättande texter. Det muntliga och beskrivande språket är 

viktigt i Wittings arbetssätt. Klarar eleverna av att muntligt berätta och beskriva på ett tydligt 

sätt, ökar både den egna och andras förståelse, vilket gör att eleverna vanligtvis får lättare att 

uttrycka sig tydligt i sitt skriftspråk. Det som är framträdande i Wittings (2010) arbetssätt är 

att eleverna börjar arbeta med språkljuden innan de börjar med bokstavstecken. Witting 

(2010) menar att om eleverna börjar med att lära sig bokstavstecken istället för språkljud, blir 

det svårare för eleverna att förstå att bokstäverna är symboler för språkljud. 

Whole language 

Whole language är en läs- och skrivundervisningsmodell, utvecklad på Nya Zeeland. I de 

tidiga skolåren arbetar lärarna med en bok som kallas för ”storbok” (Taube, 2007). Ur denna 

bok läser lärarna högt för eleverna. ”Storboken” är stor nog för en barngrupp att sitta runt, och 

detta innebär att alla elever kan följa med i texten samtidigt. Läsningen ur ”storboken” går 

från att läraren läser för eleverna, till att eleverna själva läser ur boken, då kallad ”lillbok” 

som är en kopia av ”storboken”. När eleverna själva börjar läsa ur ”lillboken”, sker detta med 

lärarens hjälp. Eleverna är vid dessa tillfällen indelade i mindre grupper och får träna på sin 

fonologiska medvetenhet (Taube, 2007). Därefter tränas elevernas självständiga läsning, då de 

läser ur små böcker. Vid läsningen söker eleverna efter specifik information i texten, vilket 

kallas för avsökning. Eleverna upptäcker felläsningar och kan gå tillbaka i texten för att läsa 

om, vilket kallas för självkorrigering (Taube, 2007).  

 

Enligt Myrberg (2003) är det viktigt att vid arbete med ”storbok” och ”lillbok” tänka på 

skillnaderna mellan det svenska och Nya Zeeländska skolsystemet. På Nya Zealand börjar 
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eleverna skolan redan vid fem års ålder, medan skolstarten i Sverige inte sker förrän eleverna 

är sju år. Detta skriver Myrberg (2003) är en viktig aspekt att ta hänsyn till då många fem- och 

sexåringar inte kan tillägna sig de alfabetiska principerna, vilket eleverna kan vid sjuårsålder. 

Därför får ”storbok” ingen viktig funktion i undervisning med elever i årskurs 1 i svensk 

skola (Myrberg, 2003).  

 

För att undervisningsmodellerna ska fungera i praktiken och ge den effekt som önskas är det 

viktigt med medvetna och kompetenta lärare (Myrberg, 2003). Detta innebär att lärare innan 

de väljer att använda sig av en specifik modell i sin undervisning måste ha kunskaper och vara 

insatta i modellens tillvägagångssätt och utgångspunkter. Det fungerar alltså inte att 

introducera ett nytt arbetssätt med elever om läraren inte har förståelse för vilka faktorer som 

verkar i modellen (Myrberg, 2003).  

Att kombinera olika undervisningsmodeller 

Bornholmsmodellen, LTG-metoden, ASL, Wittingmetoden och Whole language kan 

beskrivas utifrån två förhållningsätt gällande läs- och skrivundervisning utifrån ett perspektiv 

på elevers inlärning. Det första förhållningssättet är top-down principen, vilket innebär att 

undervisningen bygger på sambandet mellan bokstavsljud och bokstav (Hjälme, 1999). I ett 

top-down förhållningssätt utgår läraren ifrån att eleverna har fonemisk medvetenhet, vilket 

betyder att de har förståelse för sambandet mellan bokstav och bokstavsljud för att kunna lära 

sig att läsa. Till denna form av förhållningssätt tillhör Bornholmsmodellen och 

Wittingmetoden.  

 

Det andra förhållningssättet är bottom-up principen. Till skillnad från top-down principen har 

undervisningen utifrån ett bottom-up förhållningssätt inte fokus på bokstäverna och 

bokstavsljuden utan undervisningen utgår från att eleverna får lära sig att ”läsa” genom att 

komma ihåg ord som bilder (Hjälme, 1999). En undervisning utformad utifrån detta 

förhållningssätt går från helheten till delarna, vilket innebär att eleverna först får möta den 

hela texten för att senare få kunskaper om hur de kan dela upp texten i ord, bokstäver och ljud 

(Skoog, 2012). Till denna form av förhållningssätt tillhör LTG-metoden (Läsning på talets 

grund), ASL (Att skriva sig till läsning) och arbetssätt utifrån Whole language. 
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Traditionellt sett har den svenska läs- och skrivundervisningen huvudsakligen utgått från att 

elever har lärt sig läsa genom att ljuda fram ord (Skolverket, 2011), det vill säga en top-down 

princip. Förändringar skedde i samband med att nya undervisningsmodeller utformades under 

1970-talet, exempelvis LTG-metoden, som istället bygger på en bottom-up princip.  Detta 

mynnande ut i debatter angående vilken undervisningsform som gav bäst resultat för elevers 

lärande. Forskning har visat att någon större skillnad i elevers läsning och skrivning inte kan 

ses beroende på om undervisningen har utgått från en fonemisk medvetenhet eller från helord 

(Skolverket, 2011). Det har däremot visat sig att den tidiga läs- och skrivundervisningen bör 

innehålla någon form av samband mellan bokstav och bokstavsljud, samt att undervisningen 

för nybörjare bör struktureras och vara genomtänkt (Skolverket, 2011).  

 

Berg (2011) beskriver hur hon oreflekterat har ändra undervisningsideologi under åren hon 

arbetet då hon varit ute efter den ultimata metoden, de vill säga att kunna hitta den perfekta 

undervisningen som fungerar bra för både lärare och elever. Hon har dock kommit fram till att 

denna inte existerar då synsättet på lärande hela tiden förändras och eleverna kommer alltid 

vara olika som individer och behöver olika slags undervisning (Berg, 2011). Myrberg (2003) 

skriver att enbart använda sig av en modell i läs- och skrivundervisningen kan innebära risker 

för elevernas läs- och skrivutveckling, då undervisningen inte anpassas efter den enskilda 

elevens behov och förutsättningar. 

 

De undervisningsmodeller som presenterats ovan kommer att ligga till grund för arbetets 

enkätundersökning. Urvalet av de presenterade undervisningsmodellerna representerar både 

top-down principen och bottom-up principen, vilket vi kommer att förhålla oss till i den 

analys som göras i Diskussionen.  
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Empirisk del 

Upplägg och genomförande 

Forskningsetiska principer 

I arbetets undersökning följs forskningsetiska principer utifrån Vetenskapsrådets (2002) 

riktlinjer för genomförande av undersökning, vilket innebär att vi följer etiska överväganden. 

De lärare som deltagit i undersökningen blev i samband med utskicket av enkäten 

informerade om arbetes syfte, utformning och att det var frivilligt att delta i undersökningen. 

Det framgick även att undersökningen enbart kom att användas i samband med 

examensarbetet och att deras deltagande skedde helt anonymt. Vidare i informationsbrevet (se 

bilaga 1) som skickades i samband med utskicket av enkäten framgick det att vi är 

lärarstuderande vid Högskolan Kristianstad. Det framgick även att de lärare som blev 

kontaktade var utvalda till undersökningen eftersom de arbetar i årskurs F-3, vilket är arbetets 

huvudområde.  

Val av undersökningsmetod 

Vårt val av undersökningsmetod stod mellan att göra en enkätundersökning eller att göra 

intervjuer, valet föll på en enkätundersökning. Med en enkätundersökning utifrån syftet att 

undersöka hur lärare i ett urval skolor talar om sitt arbete med den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, är vår vision att få en bredare överblick över hur lärare beskriver arbetet 

med den tidiga läsningen och skrivningen. Enkätens frågor var av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär, då detta beror på vilka frågor som ställs. Bell (2000) beskriver en 

kvantitativ undersökning som att fakta samlas in och studeras i relation till varandra. Vidare 

beskrivs kvantitativa forskare som mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever 

sin värld än de sociala fakta som fås genom en kvalitativ undersökning (Bell, 2000). 

 

I en undersökning med exempelvis intervjuer med lärare hade vi fått en djupare överblick i 

hur ett par lärare arbetar, men tidsramen för arbetet begränsade möjligheten för intervjuer med 

ett större antal lärare. Då visionen med arbetet var att få en överblick om hur ett större antal 

lärare säger sig arbeta med den tidiga läsningen och skrivningen föll valet därför på att göra 
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en enkätundersökning. För att eftersträva arbetets syfte fann vi en enkätundersökning med 

både kvantitativa och kvalitativa frågor som det bästa alternativet.  

Utformning av enkät 

För att utskicket och hanteringen av enkäten skulle flyta på ett smidigt sätt valde vi att göra en 

digital enkät. Vi sökte på google.se efter en hemsida där det gick att skapa en digital enkät 

kostnadsfritt. Den hemsida vi slutligen valde var enkät.se, valet av denna hemsida gjordes 

eftersom enkät.se gav intrycket av att var pålitlig och lättanvänd.  

 

I utformningen av enkäten användes Trost (2012) som vägledning i enkätmetodik. Trost 

(2012) skriver att frågor i enkäter ska vara lättförståeliga och tydliga, samt att frågorna bör 

vara skrivna på ett vardagligt språk som är förståeligt för alla. Enkäten bestod av 17 frågor (se 

Bilaga 2) som besvarads genom öppna frågor där respondenten svarade genom kortare eller 

längre svar, alternativfrågor som besvarades genom olika alternativ, samt kategorifrågor där 

respondenten endast kunde ange ett svar (Bell 2000).  

 

Enkäten inleds med ett antal bakgrundsfrågor där respondenten får ange kön, ålder, 

lärarutbildning samt hur många år de varit yrkesverksamma som lärare. Dessa frågor fanns 

med för att undersöka om det var möjligt att se några skillnader mellan respondenternas svar 

beroende på hur många år de arbetat inom läraryrket och vilken lärarutbildning de gått. 

Därefter fick svarspersonerna svara på ett antal frågor som berörde deras undervisning, vilka 

undervisningsmodeller de väljer att använda sig av, om de använder sig av något läromedel, 

samt vilka pedagogiska hjälpmedel de säger att de tar hjälp av i undervisningen. På en av 

frågorna uppmanas lärarna att ange vilka undervisningsmodeller de använder sig av och på 

denna fråga angavs ett antal undervisningsmodeller att välja mellan. Anledningen till att 

lärarna fick alternativ på undervisningsmodeller de kunde välja mellan berodde på att vi ville 

att lärarna skulle reflektera över vilket tillvägagångssätt de använder sig av i sin läs- och 

skrivundervisning. Enkäten innehåll även frågor om vilka faktorer lärarna ansåg ligga bakom 

valen av undervisningsmodeller samt frågor rörande it användningen i klassrummen, då vi 

finner frågor om it relevant för dagens it samhälle.  
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Utskick och bortfall  

Enkäten skickades via mejl till 75 lärare som arbetar i årskurs F-3 i nordvästra Skåne. Urvalet 

av dessa lärare gjordes utifrån vårt närområde samt skolor där vi kunde hitta mejladresser till 

lärare som arbetar i årskurs 1-3, adresser hittades genom att gå in på kommunens hemsida där 

kontaktuppgifter samt vilken klass läraren arbetade i stod skrivet. Valet att undersökningen 

skulle göras med lärare som arbetar i årskurs F-3 berodde på att de är i dessa årskurser som 

den tidiga läs- och skrivundervisningen sker. I samband med utskicket av enkäten bifogades 

även ett informationsbrev (se Bilaga 1) med en presentation av vilka vi som utförde 

undersökningen är samt arbetets syfte samt att svaren endast kommer att användas i detta 

arbete. Det framgick även i informationsbrevet att det var frivilligt att delta i undersökningen 

men att det var av stor betydelse för oss att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Skälet till 

att enkäten skickades till det specifika antalet 75 lärare berodde på att det var antalet utskick 

som kunde göras gratis från enkät.se där vi skapat enkäten. Av de 75 utskicken fick vi tillbaka 

sju mejl som inte hade levererats till mottagaren, detta innebär att 68 lärare mottog enkäten.  

 

Enkäten var tidsbegränsad och lärarna hade möjlighet att svara från den 24 november till och 

med den 8 december. Under denna period svarade 28 lärare på enkäten men på två enkätsvar 

visades inga svar. Därför har vi valt att räkna dessa två svar till enkätens bortfall. I 

diagrammen som visas under rubriken Redovisning av enkätsvar syns dessa två där det står 

Inga svar. De 26 svar vi kunde använda motsvarar cirka 38 procent av de 68 lärare som 

mottog enkäten. Detta innebär att 42 lärare valde att inte delta i enkätundersökningen vilket 

motsvarar 62 procent och innebär att bortfallet blev större än antalet som deltog.  

 

Vid första utskicket fick svarspersonerna en vecka på sig att besvara enkäten. Efter denna 

period hade endast tolv lärare svarat och på grund av den låga svarsfrekvensen skickades en 

påminnelse till lärarna. Vid utskicket av påminnelsen fick de tillfrågade ytterligare en vecka 

på sig att besvara enkäten. Under den andra veckan svarade ytterligare 14 lärare. Orsaker till 

det stora bortfallet kan bero på ett antal olika faktorer. En av orsakerna till den låga 

svarsfrekvensen vid första utskicket kan bero på att lärarna glömt bort att svara på enkäten, 

även om det var deras tanke från början. En annan orsak till att lärarna glömt eller valt att inte 

svara på enkäten kan bero på tidsbrist eller att lärarna tycker att det känns opersonligt då 

mottagaren inte känner de som utför undersökningen. Känner svarspersonerna sig stressade 

och har ont om tid prioriterar lärarna andra uppgifter än att svara på enkätundersökningar, i 

synnerhet om de inte har någon relation till dem som utför undersökningen. Då enkäten var 
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elektronisk var det inte säkert att alla öppnande mejlet, vilket kan vara en orsak till bortfallet. 

En del av mejladresserna som enkäten skickades till kanske inte var aktuella och nådde därför 

ingen mottagare. En annan tanke är att lärarna uppfattade enkäten som krävande att besvara 

då de kanske inte har så bra insikt i vilka undervisningsmodeller de använder sig av i 

undervisningen utan blandar olika. I efterhand kan det tänkas att bortfallet blivit mindre om vi 

skickat ut enkäterna genom exempelvis rektor eller annan person på skolan, då hade den varit 

i pappersform, vilket inte är lika lätt att glömma bort och vi hade kunnat vara säkra på att den 

blev mottagen.   

Redovisning av enkätundersökning 

Svarspersoner  

Av 26 lärare som svarade på enkäten var det 25 kvinnor och en man. Deras ålder var mellan 

30 till 65 år, vilket innebär att det är en skillnad på 35 år mellan den äldsta och den yngsta 

som deltog i undersökningen. Av de som svarat var det flest personer som vara födda under 

1970- talet. På frågan i vilken form av ort personen arbetade i svarade 18 personer att de 

arbetade i en tätort medans 8 personer svarade att de arbetade i glesbygd. Ingen av 

svarspersonerna svarade att de arbetade i en stad.  

Det fanns en variation mellan vilken lärarutbildning respondenterna hade (se Figur 1). Åtta av 

lärarna hade en förskoleutbildning. En lärare svarade att hon hade en årskurs 1-3 utbildning.   

Figur 1: Form av lärarutbildning respondenterna svarat. 
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Vidare svarade 8 lärare att de hade en årskurs 1-7 utbildning och sju lärare svarade att de hade 

en utbildning i årskurs F-6. Två lärare svarade att de hade annan form av utbildning och i 

följdfrågan svarade dessa lärare att de hade lärarexamen i grundskolans tidigare år respektive 

lågstadieutbildning, vilket motsvarar årskurs 1-3. 

 

På frågan om hur många år svarspersonen hade arbetat inom läraryrket gavs svar från fyra år 

upp till 42,5 år, vilket visar att en del av lärarna har varit yrkesaktiva under ett par olika 

läroplaner. En av svarspersonerna hade tagit sin lärarexamen år 1972, denna svarsperson var 

den lärare som hade tagit sin lärarexamen tidigast. Den lärare som tagit sin lärarexamen senast 

gjorde det år 2008.  

Arbetssätt i undervisningen 

En av enkätens frågor löd: Utgår du huvudsakligen från en eller flera av dessa modeller/ 

metoder i din undervisning? På denna fråga kunde det ges mer än ett svar, vilket övervägande 

av de 26 lärarna som svarade på enkäten också gjorde (se Figur 2). Utifrån 

enkätundersökningen sa 13 lärare att de arbetade utifrån Bornholmsmodellen. Tolv lärare 

svarade att de använder sig av LTG-metoden i sin undervisning och sex lärare svarade att de 

använder sig av undervisningsmodellen Att skriva sig till läsning. En lärare svarade att hon 

använder sig av Wittingmetoden och två lärare svarade att de använder sig av Whole language 

i sin undervisning. Utöver detta svarade 15 lärare att de använder sig av andra arbetsätt i sin 

läs- och skrivundervisning. I följdfrågan om annat arbetssätt: beskriv kortfattat hur du 

arbetar, svarade tio av svarspersonerna att de arbetade med ljudningsmetoden och 

helordsmetoden.   

Figur 2: Undervisningsmodeller respondenterna angivit de använder sig av. 
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Bland de lärare som svarat annat arbetssätt var det åtta lärare som svarade att de arbetar 

utifrån en modell som kallas Bågen. Detta är ett läromedel utgivet av Alfamax, vilket inte är 

ett av de etablerade läromedelsföretagen. Bågen materialet är utformat och skrivet av Iréne 

Hedlund och Caroline Rodhe- Wallström (Alfamax, 141216). Undervisning utformad efter 

Bågen utgår från att eleverna får arbeta enskilt i sin egen takt med en bokstav åt gången. 

Övningarna i Bågen består av oliks läs- och skrivövningar med hjälp av bland annat spel. 

Utöver den information om Bågen som ges på Alfamax hemsida har det inte gått att finna 

varken forskning eller artiklar som stödjer elevers läs- och skrivutveckling i arbete utifrån 

Bågen.  

 

I enkäten svarade fyra lärare att de arbetar utifrån Trulle- materialet. Trulle är ett läs- och 

skrivmaterial där eleverna får träna sin språkliga medvetenhet genom rim, meningar, ord, 

stavelser och ljud (Palmkvist, 141219). Författaren och personen bakom Trulle är Anita 

Palmkvist och materialet ges ut av Gleerups förlag. Någon tidigare forskning eller artiklar 

utöver hemsidan om Trulle har vi inte funnit.  

Vilka faktorer säger sig lärarna påverkar deras val av arbetssätt? 

Hälften av lärarna svarade att beprövade erfarenheter låg som grund till deras val av 

arbetssätt. Fem lärare svarade att forskning och utbildning har betydelse för hur de utformar 

sin läs- och skrivundervisning. För tre lärare har riktlinjer från kommun, rektorer och 

läroplanen betydelse för hur de väljer att utforma sin undervisning. Lärarna svarade 

övervägande att elever, både som grupp och som enskilda individer har betydelse för hur 

deras läs- och skrivundervisning utformas. De lärare som varit yrkesaktiva längre beskriver 

också hur dagens barn skiljer sig från hur barn var förr.  
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Vidare fick lärarna i enkäten svara på om de under tiden de arbetat ändrat sin undervisning (se 

Figur 3). 22 lärare svarade att de hade ändrat sin undervisning under tiden de arbetat, medan 

fyra lärare svarade att de inte hade gjort det.  

 

Faktorerna till att lärarna ändrat arbetssätt under tiden de arbetat svarade hälften av lärarna att 

det berodde på barngruppen och att ”barn är annorlunda idag”. Andra orsaker till att lärarna 

väljer att byta arbetssätt beror enligt sex lärare på vad ny forskning visar och vad som står i 

läroplanen. Fyra lärare svarar att beprövad erfarenhet också har en betydelse för att de valt att 

ändra sin undervisningsmodell. En lärare beskrev detta som ”konsten att ta russinen ur 

kakan”, vilket hon menar är att ta det bästa från olika undervisningsmodeller och anpassa efter 

den enskilda individen eller den specifika barngruppen.    

Användning av läromedel i undervisningen 

I följande fråga fick lärarna svara på om de använder sig av något fast läromedel i sin 

undervisning (se Figur 4). 23 lärare svarade att de använder någon form av fast läromedel 

medan tre lärare svarade att de inte gör det.  

Figur 3: Antal lärare som ändrat undervisningsmetoder under sin 

yrkesverksamhet. 



 26 

 

Sex lärare svarade att de använder sig av Bågen materialet. Fyra lärare svarade att de 

använder Trulle materialet. Ord som gror, Tio ord i veckan samt Språkskrinet anges som svar 

vars två gånger. Lärarna nämner även att de använder sig av klassuppsättningar av läseböcker, 

som Ottos dagbok, Kom och läs, Mini böcker, Läsdax och Förstagluttarna med tillhörande 

arbetsbok Tutti Frutti. Utöver att lärarna fick svara på vilka tryckta läromedel de använder sig 

av, fick de också svara på vilka andra pedagogiska hjälpmedel de tar hjälp av i sin 

undervisning. 17 lärare svarade att de använder sig av dator, ipad, smartphone, och 

smartboard som hjälpmedel i undervisningen. 14 lärare svarade att de utöver tryckta 

läromedel använder sig av praktiskt material såsom penna, papper, whiteboard, olika 

kopieringsmaterial, bilder, spel, samt material som går att hitta ute i naturen.   

It och digitala medier i undervisningen  

Vidare i enkäten fick lärarna svara på i vilken mån och utsträckning de ansåg sig använda it i 

sin undervisning (se Figur 5). Alla lärare som svarade på enkäten ansåg att de i någon mån 

använder sig av it, vilket betyder att ingen svarade att de inte alls använder sig av it. 23 lärare 

svarade att de använder sig av it i någon mån och tre lärare svarade att de använder sig av it i 

hög grad.  

 

  

Figur 4: Användning av läromedel i läs- och skrivundervisningen. 
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I följande fråga fick lärarna svara på hur de bedömer elevernas tillgång till digitala medier i 

klassrummet (se Figur 6). Här framgick det att två lärare ansåg att deras elever hade utmärkt 

tillgång till digitala medier och fyra lärare ansåg att deras elever hade god tillgång till digitala 

medier i klassrummet. 20 lärare svarade däremot att de ansåg att deras elever hade dålig 

tillgång till digitala medier i klassrummet.  

  

Figur 5: It användning i undervisningen.  

Figur 6: Elevernas tillgång till digitala medier. 



 28 

Diskussion 

I arbetets undersökning har de deltagande lärarna i huvudsak svarat att de väljer att kombinera 

undervisningsmodeller för att eleverna ska ges flera vägar till läsning och skrivning. 

Faktorerna till de val lärarna gör i utformningen av den tidiga läs- och skrivundervisningen 

har i vårt arbete i huvudsak visat sig bero på beprövade erfarenheter, vilket innebär att lärarna 

utgår från arbetssätt de sedan tidigare känner till och vet fungerar i samverkan med elevernas 

inlärning. Detta styrker även Myrberg (2003) då han skriver att nya arbetssätt inte kan 

introduceras förrän lärarna fått grundläggande kunskaper om arbetssättet. Utifrån enkätens 

svar och Myrberg tolkar vi detta som att undervisningsmodeller får bäst resultat när lärare är 

insatta i arbetssättets utformning, tänkesätt och tillvägagångssätt.  

 

Nedan kommer nu diskussioner föras utifrån den insamlade informationen och arbetets 

forskningsfrågor. Enkätsvaren analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då vi tolkar 

lärarnas svar utifrån hur undervisningen uppfattas ske i samspel och dialog mellan eleverna 

och mellan elever och lärare.   

Vilka undervisningsmodeller säger lärarna att de 

använder sig av? 

Att kombinera olika arbetssätt 

Utifrån de 26 deltagande lärarnas svar framgår det att alla använder sig av delar från någon 

eller några av de undervisningsmodeller som fanns som svarsalternativ i enkäten. Av de 13 

respektive 12 lärare som säger att de använder sig av Bornholmsmodellen och LTG-metoden i 

sin undervisning går det i enkätsvaren att se att dessa lärare också är samma personer som 

säger sig använda Bågen som arbetssätt i sin undervisning. Utifrån dessa svar kan vi se ett 

samband mellan språklekarna i Bornholmsmodellen och Bågen materialet där eleverna genom 

lekar och spel får utveckla sin förmåga att förstå sambandet mellan bokstav och bokstavsljud, 

vilket också är en central del i Bornholmsmodellen. Lundberg (2007) skriver att läsning är det 

som sker när vi avkodar ord samtidigt som vi försöker förstå det som vi avkodar. Avkodning 

är den process som sker när vi urskiljer ord, och förståelse är den process där vi försöker tolka 



 29 

textens innehåll (Lundberg, 2007). Viktigt är att påpeka att eleverna inte först ska lära sig 

avkoda ord och sedan lära sig att förstå och tolka texter, utan avkodning och förståelse skriver 

Lundberg (2007) ska följas åt från undervisningsstarten.  

Lärarna som svarade att de arbetar med Bornholmsmodellen och Bågen materialet för att 

utveckla elevernas fonemiska medvetenhet säger också att de tillsammans med eleverna 

skapar gemensamma texter. Att låta eleverna tillsammans skapa gemensamma texter utgår 

från LTG-metoden, där texter ska byggas utifrån elevernas egna erfarenheter och fantasi 

(Blomqvist & Wood, 2006). Leimar (1974) anser att elever ska få skriva fritt utifrån sitt eget 

intresse och vid elevernas tidiga skrivning bör inte någon större vikt läggas på att korrigera 

elevernas stavning, detta då Leimar anser att fokus enbart kommer att läggas på rättstavning 

och inte på själva skrivandet och innehållet. Under den tidiga skrivningen är det viktigt att 

eleverna får uttrycka sina tankar i skrift. Eleverna kommer senare själva att rätta sig efter de 

skrivregler som finns, i takt med att deras skrivning utvecklas (Leimar, 1974).  

Utifrån den information som framkommit i enkäten är vår tolkning att de nyss nämnda lärarna 

i sin undervisning med den tidiga läsningen och skrivningen arbetar med att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sin fonemiska medvetenhet. Undervisning utformad efter 

Bornholmsmodellen där bokstäver och ljud är centrala delar och som därefter går till texter 

som helhet, förhåller sig till top-down principen (Hjälme, 1999). Men i enkätsvaren framgår 

det att LTG-metoden också är en av de undervisningsmodeller som lärarna säger sig använda 

som utgångspunkt i undervisningen. LTG-metoden förhåller sig till bottom-up principen där 

undervisningen går från helheten till de mindre delarna (Hjälme, 1999). Det vi kan se utifrån 

informationen i enkätsvaren är att de nyss nämnda lärarna kombinerar båda förhållningssätten 

top-down och bottom-up i undervisningen genom att arbeta både med texter som helhet och 

enskilda bokstäver där fokus ligger på sambandet mellan bokstav och ljud.  

Liberg (2006) skriver att forskning har visat att elever som vid skolstarten redan har en god 

fonologisk medvetenhet har goda möjligheter att tidigt bryta läskoden. För elevers fortsatta 

läs- och skrivutveckling behöver eleverna kunna återberätta, ha ett stort ordförråd, samt aktivt 

kunna delta i olika samtal (Liberg 2006). De nyss nämnda språkliga egenskaperna har visat 

sig vara viktiga utgångspunkter för elevers läs- och skrivlärande. För att elever ska utvecklas 

till goda läsare ska de ges möjligheter till att möta olika genrer av texter, de ska även få 

möjlighet att både läsa enskilt och tillsammans för att därefter ges förutsättningar att diskutera 

och samtala om det direkt lästa (Liberg, 2006). Ett annat viktigt inslag i den tidiga läs- och 
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skrivundervisningen enligt Liberg är att eleverna får tillfällen att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet, bokstavskunskap, inkodning och avkodning genom att ge elever redskap till att 

lära sig läsa och skriva genom både ljudningsteknik (top-down) och helordsteknik (bottom-

up). Ljudningsteknik och helordsteknik svarade övervägande av de deltagande lärarna att de 

använder sig av i sin undervisning. Här framgår det också tydligt i enkätsvaren att lärarna 

väljer att kombinera traditionell ljudningsinlärning med övningar där texter ses som helheter. 

Flera av lärarna skriver i enkäten att de tar det bästa från flera undervisningsmodeller för att 

kunna anpassa undervisningen efter den specifika elevgruppen. 

ASL och digitala medier  

Att skriva sig till läsning (ASL) är en undervisningsmodell där eleverna med hjälp av datorer 

får börja sin läs- och skrivundervisning med att skriva texter (Trageton 2014). Sex lärare 

svarade i enkäten att de i sin undervisning använder sig av ASL. ASL är en av de senare 

undervisningsmodellerna och en fundering vi har är att det finns en möjlighet att ASL ännu 

inte har nått ut till klassrummen och lärarna. ASL förhåller sig till bottom-up principen då 

undervisning utformad efter ASL går från texter som helhet till delarna som ord, bokstäver 

och bokstavsljud.  

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i svenska står det: ”Muntliga presentationer och 

muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel 

som kan stödja presentationer” (Lgr 11 s.223). Utifrån styrdokumenten ska eleverna ges 

utrymme till att muntligt presentera och berätta. Men enligt Trageton (2014) ges inte elever 

det utrymmet till att prata och berätta som de borde ges, utan Trageton säger att läraren 

fortfarande är den personen som står för den största delen av samtalen i klassrummet. En 

fundering vi har kring denna undervisningsmodell är om lärare väljer att inte använda sig av 

ASL då den kräver tillgång till ett större antal datorer för att fungera i helklass. 20 av 26 lärare 

svarade i enkäten att de anser att eleverna har dålig tillgång till digitala medier på deras skola. 

Detta kan vara en faktor till att ASL ännu inte har fått större spridning bland lärare som 

arbetar med elevers tidiga läsning och skrivning. Därför kan undervisning utifrån modellen 

ASL ske genom datordiskussioner, detta innebär att eleverna får prata och lyssna på varandra 

i par och genom detta sätt sedan komma överens om vad de ska skriva. Fördelarna med 

datordiskussioner är att eleverna uppmuntras att utveckla sina muntliga färdigheter som sedan 

leder till skrivandet (Trageton, 2014). Det krävs inte lika många datorer som om eleverna 

skulle arbeta enskilt, då alla skolor inte har samma resurser. Ett annat perspektiv på ASL som 
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kan ses som positivt är att eleverna vid den tidiga skrivningen inte har några krav att stava 

rätt. Schulze (2006) skriver att det är viktigt att inte lägga vikt på att eleverna ska stava 

korrekt när undervisningen utformas efter arbetssätt där eleverna får börja med att skriva 

innan de kan läsa. Elever kan inte förväntas stava korrekt förrän de utvecklat sin fonologiska 

medvetenhet (Schulze, 2006).  

 

ASL är den enda läs- och skrivundervisningsmodellen lärarna säger använda sig av som är 

pedagogiskt kopplad till digitalt användande. Utifrån enkätsvaren väcktes funderingar hos oss 

då 23 lärare svarade att de använder sig av it i sin undervisning och tre lärare svarade att de i 

hög grad använder sig av it i sin undervisning. Det vi funderar över här är hur lärarna menar 

att de använder sig av it i undervisningen? Sex av lärarna har sagt att de använder sig av it 

genom arbetet med ASL. Utöver ASL anger lärarna att de använder sig av smartboard i sin 

undervisning, men i vilken utsträckning smartboarden utnyttjas i klassrummet säger lärarna 

inte. När lärarna svarar att de i någon mån eller i hög grad använder sig av it i undervisningen 

kan vi endast spekulera om hur lärarna menar med dessa svar, för att vara säkra på hur lärarna 

använder sig av it i läs- och skrivundervisningen hade vi behövt ställa följdfrågor till lärarna 

om detta. Det som går att se utifrån lärarnas svar i enkäten är att ingen av lärarna anger att de 

använder sig av digitala läromedel. I enkäten fick lärarna svara på om de använder sig av 

något fast läromedel i undervisningen, här svarade 23 lärare att de använder sig av någon 

form av fast läromedel. Därefter angav de 23 lärarna att de använde sig av någon form av 

tryckt läromedel, ingen angav att de använder sig av digitala läromedel.  Däremot uppger 

lärarna att de använder sig av digitala verktyg som ipad, dator och smartbord som 

pedagogiska hjälpmedel i undervisningen, men inte heller här anges i vilken utsträckning 

dessa digitala medier används.       

Vilka faktorer menar lärarna påverkar utformningen av 

undervisningen? 

Beprövade erfarenheter och andra faktorer 

Utifrån svaren vi fick på enkätundersökningen kommer nu en analys av vilka faktorer lärarna 

säger påverkar utformningen av deras läs- och skrivundervisning i årskurs F-3. Hälften av de 

26 deltagande lärarna svarade att de planerar sin läs- och skrivundervisning utifrån beprövade 
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erfarenheter, detta tolkar vi som att lärarna tidigare har arbetat utifrån olika 

undervisningsmodeller och sedan provat sig fram för att se vilket arbetssätt som de anser 

fungerar bäst för elevers lärande. Lärare med lång yrkeserfarenhet svarar att de har lärt sig 

genom erfarenhet och kan beroende på tidigare kunskaper lägga upp undervisningen utifrån 

hur klassen och barngruppen ser ut.  Av de som är nya i läraryrket väljer en del att ta efter 

lärarkollegor med längre yrkeserfarenhet. Ett annat svar som framkom i enkäten var att lärare 

med mindre yrkeserfarenhet säger att de väljer att utforma sin undervisning utifrån ett 

förhållningssätt som den de själva arbetade utifrån när de studerade till lärare.  

 

Är klassen som helhet långt kommen kunskapsmässigt eller finns det många av eleverna som 

ännu inte ”knäckt” läskoden? Finns det ett större antal andraspråkselever i klassen? Finns det 

elever med läs- och skrivsvårigheter? Utifrån dessa frågeställningar kan en lärare med längre 

erfarenhet utforma den tidiga läs- och skrivundervisningen annorlunda jämfört med en lärare 

som inte har så lång yrkeserfarenhet och som ännu inte hunnit prova olika 

undervisningsmodeller att arbeta efter. Vilka faktorer som påverkar val av läromedel och 

undervisningsmodeller är därför individuellt. Fyra lärare svarade att beprövad erfarenhet har 

en betydelse för att de valt att ändra sin undervisningsmodell. En lärare beskrev detta som 

”konsten att ta russinen ur kakan”, och handlar om att ta det bästa från olika 

undervisningsmodeller och anpassa efter individen. Berg (2011) beskriver hur hon har 

utvecklats i sin profession under åren hon arbetat som lärare. Hon skriver att hon oreflekterat 

kunnat överge en undervisningsideologi för en annan eftersom hon hela tiden varit ute efter 

något bättre, det som hon kallar den ultimata metoden. Hennes förändringar i undervisningen 

beror på en vidgad teoretisk förståelse vilket därmed har gett ett medvetet ifrågasättande och 

reflekterande över undervisningen. Hon beskriver hur hon i fyra faser har ändrat sitt sätt att 

undervisa i läs- och skrivundervisning, från det att hon blev klar med lärarutbildningen och 

började arbeta inom läraryrket. 

 

Faserna som Berg (2011) har gått igenom beskriver hon som olika diskurser, vilket innebär att 

undervisningen hela tiden är i förändring och som lärare finns det hela tiden nya arbetssätt att 

tillgå. Enligt Berg finns inte den ultimata modellen för läs- och skrivundervisning utan för 

lärare finns det hela tiden nya höjder att sikta efter och nya utmaningar att besegra.  Faser som 

dessa är något vi tror alla lärare går igenom i sitt yrke och är en av orsakerna till hur de 

utformar sig undervisning för eleverna, erfarenhet är något ingen har i början utan något 
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lärarna får efterhand. Ju fler arbetssätt lärarna väljer att använda sig av eller ta hjälp ifrån 

bidrar till att de får mer kunskap och erfarenhet med sig, tror vi. 

 

22 av lärarna svarade att de ändrat sin undervisning under tiden de arbetat inom läraryrket och 

det finns en möjlighet att dessa lärare fått ändra sin undervisning på grund av den nya 

skollagen och läroplanen som kom 2011. Att lärarna ändrat sitt arbetssätt på grund av 

läroplanen Lgr 11 är inget som framkommer i enkätsvararen utan detta är våra egna 

antaganden och funderingar. Att uppdatera sig till den nya skollagen och läroplanen kan ha 

påverkat lärarnas utformning av undervisningen, i den senaste läroplanen har varje ämne fått 

tydligare centrala innehåll och kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9 vilket det inte fanns i Lpo 

94. Även om det i Lgr 11 är tydligare utskrivet vilket centralt innehåll undervisningen ska 

innehålla, så är skolan fortfarande målstyrd. Detta eftersom Lgr 11 inte beskriver hur lärarna 

ska utforma sin undervisning för att arbeta med det centrala innehållet (Björkman, 2011), det 

är därför inte självklart att lärarna har behövt ändra sin utformning på grund av förändrade 

styrdokument. 

 

I skollagen från 2011 är det viktigt att varje enskild individ ges förutsättning för det egna 

lärandet och att skolan ska hjälpa alla elever att utvecklas efter sina förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011). ”Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 

sin kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011 s 11). Här står det att alla eleverna ska ges ledning 

och stimulans för att utvecklas i sitt lärande, vilket vi ser som att eleverna alltid ska stå i 

centrum. Lärarna bör därför finnas i klassrummet som ett stöd och leda eleverna i rätt 

riktning. Lärarna i dagens skola ska inte vara lika aktiva som tidigare utan eleverna ska ges 

möjlighet att lära av varandra genom att läraren tar ett steg tillbaka (Berg, 2011). Detta 

tankesätt kan ha bidragit till att lärarna som i enkäten svarat att de arbetat i över 40 år har fått 

ändra sitt tänkesätt om hur elever lär sig läsa och skriva. Berg (2011) skriver att det tidigare 

individualkonstruktivistiska sättet att se på lärande håller på att ändras till ett sociokulturellt 

perspektiv, vilket innebär att lärandet är något som sker mellan individer. I klassrummet kan 

det ske genom diskussioner i smågrupper eller i parövningar. Detta synsätt är som tidigare 

nämnt utifrån Vygotskijs teorier där det sociala och verbala samspelet mellan vuxen och barn 

finns med i elevens utvecklingszon (Berg, 2011). Exempel på frågor som läraren kan ställa sig 
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när hon utformar sin läs- och skrivundervisning utifrån ett sociokulturellt perspektiv är enligt 

Berg (2011) följande: 

 Förstår eleven kontexten? 

 Hur kan lärandesituationer utvecklas så att varje deltagare hjälper till så att alla 

förstår? 

 Hur deltar eleven i undervisningen? 

 Förstår eleven språkspelet? 

 Vad är det för lärande som pågår? 

 Hur visar sig elevens förändrade förståelse? 

 Hur kan jag som lärare stödja eleven inom utvecklingszonen?  

 Varför väljer jag just det här innehållet i undervisningen?  

 Vad väljer jag bort i undervisningen?  

I enkäten svarade 13 lärare att de har ändrat undervisningsform på grund av att elevgruppen 

och barn överlag idag är annorlunda jämfört med tidigare. Utifrån dessa svar tolkar vi det som 

att en orsak till att elevgrupperna i dagens skola är annorlunda kan vara att det finns fler 

andraspråkselever jämfört med förr. Mångkulturen i klassrummen är idag större och detta 

betyder att det finns större skillnader mellan eleverna. Därför tänker vi att lärarna idag 

behöver utforma läs- och skrivundervisningen mer individuellt efter varje elev, då det kan 

finnas stora skillnader i hur långt eleverna har kommit i sin läsning och skrivning. 

Andraspråkselever måste lära sig både det svenska ljudsystemet och hur man kombinerar ljud 

i svenskan, för att sedan se vad det får för slutresultat i stavningen (Wengelin, 2013). Är det 

andraspråkselever som redan påbörjat läsning och skrivning på sitt hemspråk kan det bli ännu 

svårare för dessa elever, eftersom en person som utvecklat ett ljudsystem och lärt sig vilka 

ljudkombinationer som fungerar i modersmålet får svårare att lära sig ett nytt system 

(Wengelin, 2013). Dessa faktorer bör därför lärarna ta hänsyn till när de utformar sin 

undervisning, vilket kan medföra förändringar i utformningen av undervisningen. 

IT- användningen i skolan 

Vi anser att det är en tillgång att använda it i skolan då allt mer i samhället styrs av media och 

internet. Vårt nätverksamhälle växer hela tiden och kunskap sprids på nya sätt. För att 

eleverna ska kunna följa med i samhällets utveckling krävs det att eleverna lär sig att arbeta 

inom detta område. Våra tankar är att lärare kan komma långt om de vågar prova på nya saker 

och inte håller fast vid traditioner. 20 av lärarna i undersökningen anser att eleverna på deras 
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skola har dålig tillgång till digitala medior i klassrummet och det hade därför varit intressant 

att få en djupare inblick till orsakerna av den dåliga tillgången av digitala medier i 

klassrummen. I Lgr 11 står följande: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Lgr 11, sid 9). Då ett av skolans mål är att eleverna 

ska få möjlighet att använda sig av modern teknik i undervisningen, anser vi att det är 

ledningen på varje skola som har i uppgift att eleverna får tillgång till digitala medier redan i 

årskurs F-3.  

 

Åkerblom (2014) skriver i en artikel om en skola där pedagogiskt nytänkande och 

användandet av it är en stor del i undervisningen. Resultatet av detta har enligt skolan varit ett 

mycket stort framsteg, eleverna använder sig av ipads och på dessa kan lärarna individualisera 

lärprocesserna och på så sätt kan det skapas förutsättningar för att utmana varje elev på den 

nivån de befinner sig. På ipaden finns inbyggda hjälpmedel för det personer som har svårt 

med läsning och skrivning som gör att lärprocessen blir enklare, ipaden fungerar som ett 

multimodalt verktyg och hjälper eleverna i lärandet (Åkerblom, 2014). Denna skola tycker att 

digitala verktyg ger nya möjligheter i elevernas lärmiljö och lärandet blir individbaserat på en 

annan nivå samt att alla elever blir inkluderade utifrån sina förutsättningar och 

utgångspunkter. Kommunikationen finns alltid nära till hands och allt finns sparat på ett och 

samma ställe, skolan ser tekniken som ett nytt fräscht sätt istället för penna och papper 

(Åkerblom, 2014). Elever i årskurs 1-3 som kan vara väldigt spridda kunskapsmässigt i sin 

läs- och skriutveckling, vilket kan vara en nackdel när läraren ge ut ett arbetsblad som hela 

klassen ska arbeta med då de alltid kommer vara några som är klara direkt, och några elever i 

klassen som tycker det är svårt och behöver hjälp. Hade klassrum varit utrustade med 

exempelvis ipads där det finns övningar i olika svårighetsgrader som eleverna kan arbeta med 

blir det mer individbaserat lärande, elever som har svårigheter väljer en lätt nivå som de klarar 

av och de elever som kommit längre kunskapsmässigt väljer svårare grad av uppgift så att de 

får utmanas i sitt lärande. Vi ser det därför som ett problem att lärarna som deltagit i 

enkätundersökningen inte verkar använda sig av it i större utsträckning i sin undervisning och 

att lärarna anser att deras elever inte har någon god tillgång till digitala medier i klassrummet.  
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Metoddiskussion 

Analys av metodval och utskick 

Valet av metod stod mellan att besöka skolor och göra intervjuer, eller att göra en 

enkätundersökning . Vi valde att göra en enkätundersökning då vi ville ha ett bredare 

perspektiv på lärares arbetssätt vilket vi ansåg kunna få genom en enkätundersökning. Detta 

ansåg vi däremot inte kunna få genom intervjuer då vi under arbetets tidsram endast hade haft 

möjlighet att intervjua två till fyra lärare. Det som hade varit en fördel med att göra intervjuer 

är möjligheten till att ställa djupare följdfrågor. Hemsidan enkät.se som enkäten utformades i 

har varit bra att arbeta med och det var lätt att utforma frågorna. Nackdelen med denna 

hemsida var att det endast gick att skicka ut enkäten till 75 personer kostnadsfritt, från början 

ansåg vi antalet tillräckligt men efterhand insåg vi att utskicket hade behövt vara mycket 

större för att svarsfrekvensen skulle blivit mer omfattande.  

Analys av enkätens brister 

Då detta arbete undersöker hur lärare arbetar med läs- och skrivundervisning i årskurs F-3 och 

syftet är att undersöka hur lärarna säger sig arbeta med detta i undervisningen, var det detta vi 

fokuserade på i enkätundersökningen. I analysen av enkätsvaren såg vi att enkäten hade en del 

brister, exempelvis svarade fyra lärare att de inte ändrat arbetssätt under tiden de arbetat som 

lärare. Här borde enkäten haft en följfråga där dessa lärare fått beskriva anledningen. Enkäten 

fick ett stort bortfall och vi är därför medvetna om att vi inte kan se enkätsvaren som något 

allmänt för alla lärare. Vår uppfattning är att vi, trots det stora bortfallet, gjorde rätt val i att 

göra en enkätundersökning. Detta då målet med undersökningen var att få in så många svar 

som möjligt, detta ansåg vi oss inte kunna få genom intervjuer eller observationer då arbetets 

tidsram var kort. Därför anser vi att valet av enkätundersökning har passat arbetets syfte och 

forskningsfrågor.  

 

Ingen av de 26 svarspersonerna angav att de arbetade i en stad, här borde vi vid utskicken mer 

noggrant planerat att skicka ut lika många enkäter till lärare verksamma i städer som lärare 

verksamma på landsbygden. Vi ser detta som en brist då det hade varit intressant att se om 

utformningen av den tidiga läs- och skrivundervisningen skiljer sig åt på något märkbart sätt i 

lärarnas beskrivning beroende på om läraren arbetar i en stad eller på landsbygden.   
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Genom att ställa andra frågor eller ställt frågorna på annat sätt hade svaren kunnat se 

annorlunda ut. Om det i enkäten inte hade funnits svarsalternativ i samband med frågan om 

undervisningsmodeller hade lärarna kanske tänkt på andra alternativ än de som fanns bland 

svarsalternativen. Utifrån denna reflektion tror vi att det hade funnits en möjlighet att svaren 

hade blivit mer varierade utan svarsalternativ, då lärarna kanske inte tänkt på de modeller som 

fanns angivna. Med större variation på svaren hade enkäten kanske blivit mer svår att tolka, 

då lärarnas svar kanske inte blivit som vi förväntat oss utifrån våra forskningsfrågor. Genom 

att ge svarsalternativ blir frågorna styrande i den mån att svarspersonerna svarar utifrån hur vi 

önskat. Dock fanns det även plats till att fylla i eget svar. 

Avslutande reflektion  

Valet av arbetes inriktning finner vi relevant då läs- och skrivundervisning är en viktig och 

central del i undervisningen med elever i årskurs F-3. Arbetet har visat oss många nya 

infallsvinklar och synsätt på hur utformningen av den tidiga läs- och skrivundervisningen kan 

skapas. Detta då undersökningen visade att lärarna anger att de utgår från någon eller flera 

undervisningsmodeller när de utformar sin läs- och skrivundervisning i årskurs F-3. Det 

framgår även i enkätsvaren att de deltagande lärarna övervägande är eniga om att det inte 

enbart går att följa en undervisningsmodell, utan de väljer att plocka de bästa delarna från 

olika arbetssätt för att anpassa undervisningen efter den specifika barngruppen. Våra 

reflektioner utifrån denna infallsvinkel är att den tidiga läs- och skrivundervisningen inte är 

någonting konstant utan den förändras hela tiden då elevernas individuella behov aldrig är 

samma. Vi anser därför att lärarna och deras förmåga att anpassa undervisningen efter 

eleverna är av betydelse för deras läs- och skrivutveckling, vilket även Tjernberg (2013) 

styrker då hon skriver att forskning visar att läraren har en väsentlig roll för elevers 

läsutveckling. Vidare skriver Tjernberg att den viktigaste förmågan en lärare behöver ha är att 

kunna ändra arbetssätt efter den enskilda elevens förutsättningar och behov.  

 

En av svarspersonerna beskrev kombineringen av olika undervisningsmodeller som ”konsten 

att ta russinen ur kakan”. Utifrån undersökningen är vår åsikt att förmågan att kombinera olika 

modeller, arbetssätt och läromedel har en viktig roll för elevernas möjligheter till att ”knäcka” 

läskoden. Vi såg i enkätsvaren även ett samband mellan förmågan att kombinera 

undervisningsmodeller, ändra arbetssätt och hur många år läraren hade varit yrkesverksam. 
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Lärare med längre yrkeserfarenhet angav att de använder sig av fler olika 

undervisningsmodeller och att de tar de bästa bitarna från undervisningsmodellerna, vidare 

angav dessa lärare att faktorerna till dessa sätt att arbeta med den tidiga undervisningen beror 

på tidigare erfarenheter. De lärare som varit yrkesverksamma en kortare tid svarade att de inte 

ändrat arbetssätt under tiden de arbetat som lärare. Viktigt att tänka på här är att dessa åsikter 

och sätt att se på utformningen av den tidiga läs- och skrivundervisningen endast är en 

generell tolkning utifrån svaren i undersökningen och är inte något generellt synsätt för alla 

lärare i Sverige, då denna undersökning endast har en svarsfrekvens på 26 lärare och enkäten 

endast skickades till lärare yrkesverksamma i nordvästra Skåne. Hälften av lärarna som deltog 

i enkäten, det vill säga 13 lärare, svarade att de arbetar utifrån Bornholmsmodellen vilket 

utgår från ett top-down förhållningsätt. Nästan lika många, tolv lärare, svarade att de använder 

sig av LTG-metoden i sin undervisning. LTG-metoden utgår från ett bottom-up 

förhållningsätt. Sju av de nyss 25 nämnda lärarna svarade att de även använder sig av delar 

från både Bornholmsmodellen och LTG-metoden.  

 

Bornholmsmodellen innebär att eleverna lär sig läsa genom lekar och spel där deras 

fonologiska medvetenhet tränas (Lundberg, 2007). I undervisning utformad efter LTG-

metoden skapar eleverna och läraren texter tillsammans utifrån elevernas egna erfarenheter 

och fantasi (Blomqvist & Wood, 2006), i denna undervisningsmodell ligger fokus inte på 

sambandet mellan bokstav och bokstavsljud utan undervisningen utgår istället från en form av 

helordsläsning och helordskrivning. Tio av lärarna i undersökningen svarade att som andra 

arbetssätt i undervisningen använde de sig av ljudningsmetoden och helordsmetoden. Utifrån 

de nyss nämnda svaren såg vi i deras svar att dessa lärare inte såg något samband mellan 

ljudningsmetoden och Bornholmsmodellen samt helordsmetoden och LTG-metoden, eller 

någon annan undervisningsmodell som ASL, Wittingmetoden och Whole Language.  

 

Av de 26 lärare som svarade på enkäten svarade hälften att de utformar sin läs- och 

skrivundervisning utifrån beprövade erfarenheter. Detta kopplar vi till att en del av lärarna i 

undersökningen väljer att kombinera olika modeller med varandra. Genom att undervisa 

under många år växer erfarenheten med tiden och läraren märker efterhand som olika 

modeller prövats i klassrummet, vilka som fungerar bra i olika lärsituationer. Som Berg 

(2011) skriver ändras även synsätten på elevers inlärning hela tiden och därför måste också 

undervisningens utformning ändras efterhand. Därför ser vi det som en viktig egenskap att 

lärare kan ta det bästa från olika modeller som de av erfarenhet vet fungerar och på så sätt 
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komplettera modeller med varandra. Tjernberg (2013) styrker detta genom att skriva att det är 

av betydelse att lärare kan ge varje enskild elev rätt sorts undervisning, vilket kräver att 

läraren har en god inblick i olika undervisningsmodeller för att ge eleven rätt förutsättningar i 

sitt lärande.  

 

Våra slutsatser utifrån arbetets undersökning är att lärare i vår undersökning använder sig av 

undervisningsmodeller som en grund i sin undervisning, men lärarna väljer att kombinera 

olika arbetssätt genom att plocka de bästa delarna från undervisningsmodellerna. Erfarenhet 

och riktlinjer från styrdokument, ledning och forskning är faktorer som påverkar lärarna när 

de utformar undervisningen. Vi anser därför att undervisningsmodeller har betydelse för 

lärares arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen och arbetets ämnesområde ser vi 

därför som relevant för blivande lärare som oss själva. Dessa grundläggande kunskaper som 

exempelvis att läsa och skriva kan kännas som en stor utmaning för lärare, då det är deras 

uppgift att hjälpa eleverna in i läsningen och skrivningens värld.  
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Sammanfattning  

I dagens skola ges lärare stora valmöjligheter för hur läs- och skrivundervisning ska utformas 

för elever i årskurs 1-3. Detta arbetets syfte är därför att undersöka hur lärare i ett urval skolor 

talar om sitt arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. 

Undersökningens fokus kommer i huvudsak vara lärares beskrivning av undervisningens 

utformning samt vilka faktorer och modeller som ligger till grund för deras läs- och 

skrivundervisning. Den empiriska undersökningen har avgränsats till hur lärare i årskurs F- 3 

arbetar retoriskt. Arbetets undersökningsmetod blev en enkätundersökning.  

Arbetet grundas på våra forskningsfrågor som lyder: 

• Vilka undervisningsmodeller säger lärarna att de använder sig av?  

• Vilka faktorer menar lärarna påverkar utformningen av undervisningen?  

Bornholmsmodellen bygger på forskning som visar att språklig medvetenhet är viktigt för en 

god läsutveckling. Bornholmsmodellen har språklekar som delas upp i fem olika grupper: Att 

lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet, fonemens värld - analys och syntes, 

och bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning (Lundberg, 2007).  

LTG- metoden (läsning på talets grund) är en äldre undervisningsmodell som är utformad för 

den tidiga läs- och skrivundervisningen. Denna modell innebär att eleverna läser, löser 

uppgifter och tränar på bokstäver (Blomqvist & Wood, 2006). Modellen har fem olika faser 

som bör följas för att den ska fungera bra och dessa är samtalsfas, dikteringsfas, 

laborationsfas, återläsningsfas och efterbehandlingsfas (Leimar, 1974). 

Att skriva sig till läsning (ASL) handlar om att eleverna börjar skriva innan de kan läsa, 

Trageton (2014) menar att elevers muntliga språkutveckling är en förutsättning för deras 

skriftliga utveckling. Denna modell tar hjälp av datorn där eleverna själva lär sig upptäcka hur 

bokstäverna låter. 

Wittingmetoden fungerar som ett stöd inom läsning och skrivning. Denna modell används 

vanligtvis för nybörjare i årskurs 1 och för elever med svenska som andraspråk. Denna modell 

är uppdelad i två delar, en förståelsedel och en teknisk del. Teknikdelen går ut på att 
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förknippa en bokstav med ett ljud och i förståelsedelen är det en process som fortskrider 

genom hela livet (Witting, 2010) 

Whole language är utvecklad på Nya Zeeland och i denna läs och skrivundervisningsmodell 

använder sig eleverna av böcker. Det finns en ”storbok” och en ”lillbok”, läraren läser högt ur 

den stora och eleverna får sedan själva läsa i den lilla med hjälp av lärarens hjälp. Tanken 

med denna modell är att träna upp den fonologiska medvetenheten hos eleverna. (Taube, 

2007)  

Dessa modeller kan delas upp i två olika förhållningssätt, top-down principen, och bottom-up 

principen. Top-down principen innebär att undervisningen bygger på sambandet mellan 

bokstavsljud och bokstav (Hjälme, 1999). Till denna form av förhållningssätt tillhör 

Bornholmsmodellen och Wittingmetoden. Bottom-up principen har till skillnad från top-down 

principen inte fokus på bokstäverna och bokstavsljuden utan undervisningen utgår från att 

eleverna får lära sig att läsa genom att komma ihåg ord som bilder (Hjälme, 1999). Till denna 

form av förhållningssätt tillhör LTG-metoden (Läsning på talets grund), ASL (Att skriva sig 

till läsning) och arbetssätt utifrån Whole language. De presenterade undervisningsmodellerna 

ligger till grund för arbetets enkätundersökning vilket förhåller sig till ett sociokulturellt 

perspektiv i den mån det är möjligt. 

Arbetet innehåller en enkätundersökning som undersöker hur lärare i årskurs F-3 beskriver sitt 

arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen. Enkäten skickades ut till 75 lärare 

yrkesverksamma i nordvästra Skåne, 68 lärare mottog enkäten varav 26 lärare svarade på 

enkäten. Undersökningen har därför ett stort bortfall och kan därför inte ses som något 

generellt för alla lärare. De som svarade var i åldern 30- 65 år och de har arbetet inom 

läraryrket från fyra till 42,5 år. Frågor som lärarna fick svara på var bland annat vilken form 

av lärarutbildning man gått, vilka undervisningsmodeller/metoder som man huvudsakligen 

utgår ifrån i sin undervisning, vilka faktorer som påverkar deras val av undervisning och i 

vilken utsträckning de använder sig av it i sin undervisning. 

Avslutningsvis görs en diskussion med utgångspunkt i arbetets forskningsfrågor, enkätsvar 

samt forskning och teori. Diskussionen lyfter möjligheten att kombinera 

undervisningsmodeller med olika förhållningssätt, diskussionen tar även upp faktorer till 

lärarnas val av arbetssätt och it användningen i läs- och skrivundervisningen.  
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Undersökningen visar att lärare använder sig av olika modeller i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. De slutsatser som lyfts fram i diskussionen är betydelsen av att 

kombinera olika undervisningsmodeller för att tillgodose elevers individuella behov och 

förutsättningar. Det visar sig även i arbetets undersökning att lärares yrkeserfarenhet är en 

faktor till hur lärarna väljer att utformar den tidiga läs- och skrivundervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 43 

Referenslista  

Alfamax (141216) Bågen:  

http://www.alfamax.se/bagen.php 

 

Bell, Judith (2000) Introduktion till forskningsmetodik: Studentlitteratur AB Lund, 3 upplagan  

 

Berg, Elisabeth (2011) Läs- och skrivundervisning – teorier, trender och traditioner: 

Studentlitteratur AB Lund 

 

Björkman, Karin (2011) Tydligare och tidigare med nya kursplanen: Origo 

http://www.lararnasnyheter.se/origo/2011/02/23/tydligare-tidigare-nya-kursplanen 

 

Blomqvist, Clarissa & Wood, Anki (2006) Läs och skrivundervisning som fungerar, 

intervjuer med lärare: Natur och Kultur 

 

Burns, M.S. Griffin, P & Snow, C.E (1999) Starting out right: A guide to promoting childrens 

reading success: Washington D.C, National Academy press 

 

Enkät.se (141111) Enkäter online:  

http://enkät.se/ 

 

Frost, Jörgen (2009) Läsundervisning och läsutveckling: Studentlitteratur Lund 

 

Hjälme, Anita (1999) Kan man bli klok på läsdebatten? – Analys av en pedagogisk 

kontrovers: Ekelunds Förlag AB 

 

Leimar, Ulrika (1974) Läsning på talets grund: CWK Gleerup Bokförlag, Lund 

 

Liberg, Caroline (2006) Hur barn lär sig läsa och skriva: Studentlitteratur AB, 2 upplagan 

 

Lundberg, Ingvar (2007) Bornholmsmodellen – Vägen till läsning - språklekar i förskoleklass: 

Natur & Kultur  

http://www.alfamax.se/bagen.php
http://www.lararnasnyheter.se/origo/2011/02/23/tydligare-tidigare-nya-kursplanen
http://enkät.se/


 44 

Lundgren, Ulf. Säljö, Roger & Liberg, Caroline (2010) Lärande skola bildning, Grundbok för 

lärare: Natur & Kultur 

 

Myrberg, Mats (2003) Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter: Lärarhögskolan Stockholm 

 

Palmkvist, Anita (141219) Trulle:  

http://www.trulle.com/ 

 

Schulze, Arlene. C (2006) Helping Children Become readers through writing: The 

international reading association  

 

Skolverket (2011) Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen - för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698 

 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Lgr 11. 

Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2011) Hur lär man barn att läsa? 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-

kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439 

 

Skoog, Marianne (2012) Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1: Örebro Studies in 

Education 33 

 

Stensmo, Christer (2007) Pedagogisk filosofi: Studentlitteratur AB Lund 

 

Svenska akademins ordlista (2011) : Nordstedt 

 

Svenska skrivregler (2008) : Språkrådet 

 

Takala, Marjatta (2013) Teaching reading through writing: Support for learning, Volume 28, 

Number 1 

http://www.trulle.com/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-lar-man-barn-att-lasa-1.157439


 45 

Taube, Karin (2007) Barns tidiga läsning: Norstedts Akademiska Förlag  

 

Tjernberg, Chatarina (2013) Framgångfaktorer i läs och skrivlärande, En praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i skolpraktiken: Stockholms universitet 

 

Trageton, Arne (2014) Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola: Liber 

 

Trost, Jan (2012) Enkätboken: Studentlitteratur AB Lund  

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning: Elanders Gotab   

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Wengelin, Åsa & Nilholm, Claes (2013) Att ha eller sakna verktyg – möjligheter och 

svårigheter att läsa och skriva: Studentlitteratur AB Lund 

 

Witting, Maja (2010) Wittingmetoden – En metod för läs- och skrivinlärning: Verti AB 

 

 Åkerblom, Josefine H (2014) Pedagogiskt nytänkande på skolan där alla lyckas 

http://pedagogskanenordvast.se/pedagogiskt-nytankande-pa-skolan-dar-alla-lyckas/ (150104) 

 

 

 

 

  

 

  

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://pedagogskanenordvast.se/pedagogiskt-nytankande-pa-skolan-dar-alla-lyckas/


 46 

Bilaga 1 

Informationsbrev 2014-11-21 

 

Hej  

Vi heter Sandra Nilmarkson och Jenny Borg och studerar till lärare med inriktning på arbete i 

årskurs F-3 vid Högskolan Kristianstad. Hösten 2014 arbetar vi med vårt examensarbete som 

handlar om den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolan och vilka olika modeller eller 

metoder ni lärare använder. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare i ett urval skolor konkret arbetar med den tidiga 

läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. Hur arbetar ni med den tidiga läs- och 

skrivundervisningen, vilka läromedel använder ni er av. Vi är intresserade av vilka faktorer 

som påverkar er undervisning. 

 

Vi skulle bli mycket tacksamma om du ta dig tid att svara på några frågor kring detta. Det 

skulle betyda mycket för oss och för vårt fortsatta arbete. Givetvis är det frivilligt att delta i 

undersökningen!  

 

Enkäten besvaras anonymt och det kommer inte gå att urskilja skolans identitet. Den 

information vi får fram genom enkäten kommer enbart att användas i examensarbetet.  

Det har en stor betydelse för oss att vi får hög svarsfrekvens för att få god överblick av hur 

tidig läs- och skrivundervisningen ser ut på olika skolor. Har ni frågor är ni välkomna att 

kontakta oss på sandra.nilmarkson0053@stud.hkr.se eller jenny.borg0017@stud.hkr.se. 

 

Du kommer till enkäten via denna länk:  

 

På förhand stort tack för att ni tar er tid att delta!  

 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Nilmarkson & Jenny Borg 

  

mailto:sandra.nilmarkson0053@stud.hkr.se
mailto:jenny.borg0017@stud.hkr.se
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