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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i årskurs 1 utrycker att de 
undervisar i bokstavsinlärning. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med fyra lärare 
som arbetar i årskurs 1. Under intervjuerna ställdes frågor om upplägget på undervisningen, 
vilka bokstäver som man börjar med samt vilket läromedel och material som används. 
Resultatet visade att alla respondenter uttrycker liknande sätt att introducera bokstäverna på 
och en del moment arbetar respondenterna på liknande sätt. Som exempel läggs det fokus på 
att lära eleverna ljuda, forma och öva på skrivriktningen samt få igång lästräningen samtidigt. 
Resultatet visade även att alla respondenter använder samma läromedel, men på olika sätt – 
vissa har den som en utgångspunkt och andra som en repetitionsuppgift. Det som skiljde 
lärarna sig emellan var att de uttryckte olika tillvägagångssätt för att undervisa i 
bokstavsinlärning och hur de granskade elevernas förkunskaper samt deras användning av 
bedömningsstöd och diagnoser.  
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1. Inledning 
I förskoleklass är lärarens uppgift att bland annat väcka elevernas intresse för att vilja lära sig att 
skriva och läsa och ge barnen möjlighet att utveckla en grundläggande förståelse för skriftspråk och 
texter (Skolverket, 2018, s.21). Därefter i årskurs 1 är lärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att 
vidareutveckla sitt intresse för skrivande och läsning (a.a., s.252). Parallellt med utvecklingen av 
skrivande och läsning, ska eleverna få lära sig att sätta samman bokstäver till ord så att de kan 
fokusera på innehållet i det de skriver och läser om (a.a.). Utifrån egna erfarenheter under VFU-
perioder upplever jag att första skolterminen av årskurs 1 består till större delar om att arbeta med 
bokstavsinlärning och alfabetet inom svenskämnet. Eleverna ska lära sig vad bokstäverna heter samt 
hur de låter och hur de formas, vilket måste automatiseras innan eleven kan skapa och utveckla texter 
(Fridolfsson, 2015). Det finns en mängd olika läromedel där bokstavsinlärning tränas och där varje 
bokstav oftast har samma upplägg. Under lärarutbildningens gång har det lyfts hur viktigt det är att 
lägga en god grund för elevernas läs- och skrivinlärning. Det som inte har kommit fram eller lagts vikt 
på är var och hur lärare börjar med sin bokstavundervisning. Jag har även observerat brist på tidigare 
forskning inom ämnet där endast ett fåtal forskningsstudier har koppling till svensk skolundervisning. 
Ingen av dessa forskningar lyfter fram hur och i vilken ordning lärare ska introducera bokstäverna i sin 
bokstavsundervisning för årskurs 1. Detta är outforskat område som denna studie önskar att täcka. 
Grunden för denna studie ligger i en nyfikenhet och ett intresse för mig personligen och min 
kommande yrkesroll som nyexaminerad lärare. Med denna studie hoppas jag på att uppmärksamma 
hur lärare kan arbeta med bokstavsinlärningen på olika sätt, för både nyexaminerade lärare och de mer 
erfarna lärarna. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i grundskolan utrycker att de 
undervisar och lär ut svenska alfabetet. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar:  

1. Hur uttrycker lärare i årskurs 1 att de arbetar med bokstavsinlärning?  
2. Vilka bokstäver uttrycker lärare att de börjar med, och hur motiverar de det?  
3. Vilket läromedlen eller annat undervisningsmaterial uttrycker lärare att de använder, och hur 

motiverar de dem?  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt definieras viktiga begrepp (2.1), vad skolans styrdokument tar upp om bokstavsinlärning 
(2.2), bakgrundsinformation kring metoderna Phonics och Whole language (2.3), tidigare forskning 
om bokstavsinlärning (2.4) och hur arbetet med bokstavsinlärningen i årskurs 1 ser ut i skolan idag 
(2.5).  

2.1. Viktiga begrepp för studien 
För att både kunna beskriva och förstå ämnet och för att kunna diskutera studiens resultat behöver ett 
antal begrepp definieras. Dessa introduceras i den ordning som de presenteras i studien.  

Fonem: de språkljud som är betydelseskiljande och är den minsta betydelsebärande byggstenen i vårt 
talspråk, exempelvis /t/, /s/ /a/ och /sch/. Varje enskilt fonem kan anknytas till ett grafem (Fridolfsson, 
2015).    

Grafem: ett grafiskt tecken som betecknar en bokstav och är skriftspråkets minsta betydelsebärande 
enhet (Bjar & Frylmark, 2009; Nationalencyklopedin, 2018).  

Ljudmetod: är en läsinlärningsmetod var eleverna lär sig varje bokstavs ljud (hur det uttalas i ett ord) 
och alfabetets bokstäver, varpå eleven lär sig sätta samman ljuden till hela ord (Nationalencyklopedin, 
2018; Längsjö & Nilsson, 2005).  

Helordsmetod: även kallad ordbildsmetoden, är en läsinlärningsmetod där hela ord eller delar av ett 
ord uppfattas och lärs in innan eleven lär sig de enskilda bokstäverna (Nationalencyklopedin, 2018).   

Den alfabetiska principen: förståelsen om kopplingen mellan grafen och fonem. Principen ligger till 
grund för det svenska skriftspråket (Fridolfsson, 2015).  

Fonemisk medvetenhet: en förståelse till hur fonem och grafem hänger ihop, en insikt om de enskilda 
språkljuden i språket (Hallin, 2017, 25 juni).  

Fonologisk medvetenhet: ha en förståelse att språket kan delas in i ljud. Kunna urskilja och uppfatta 
enskilda språkljud och förstå kopplingen mellan tal- och skriftspråket. I begreppet ingår förståelse för 
rim, fonem och stavelser (Häggström, 2007).    

Bokstavskontroll: är en metod i form av ett test som läraren använder för att kartlägga och synliggöra 
elevers förkunskaper om bokstäver i alfabetet. Bokstavskontrollen är individuellt och består av två 
delar, en visuell och en auditiv kontroll (Verhoeven, Elbro och Reitsma, 2002).    

2.2. Skolans styrdokument 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2018), Lgr11, förklaras det att 
undervisningen i svenska bland annat ska stimulera elevernas intresse att lära sig läsa och skriva (a.a.) 
I svenskämnets syftesdel för årskurs 1–3 åskådliggörs det inte konkret hur lärare ska arbeta med 
bokstavsinlärning, men där styrdokumenten däremot betonar att ”Genom undervisningen ska eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2018, s.257).  
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I centrala innehållet för i årskurs 1–3, läsa och skriva står följande angående bokstavskunskap 
(Skolverket, 2018, s.258):   

o Alfabetet och alfabetisk ordning  

o Sambandet mellan ljud och bokstav  

o Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  

I kunskapskraven för årskurs 1 beskrivs bokstavsinlärning som att: ”Eleven kan läsa meningar i enkla, 
bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis 
fungerande sätt.” (Skolverket, 2018, s.263). Detta krav gäller för godtagbara kunskaper som eleverna 
ska ha i läsförståelse i slutet av årkurs 1.  

Om eleverna ska i slutet av första läsåret kunna läsa meningar och enkla texter föreskriver Skolverket 
(2018) alltså att eleverna i första hand måste kunna alfabetet och varje enskilt fonem. Detta innebär att 
bokstavsinlärningen går hand i hand med undervisningen i tal- och skriftspråk, då eleverna behöver ha 
kunskapen om bokstäverna för att kunna lära sig att läsa och skriva. På så sätt måste det läggas ett stort 
fokus på bokstavsinlärningen för att kunna gå vidare i skriv- och läsundervisningen. Av 
styrdokumentens innehåll och hur det tar upp bokstavsinlärning blir denna studie av hur lärare i 
grundskolan utrycker hur de undervisar och lär ut svenska alfabetet relevant.  

2.3. Metoder för att lära sig alfabetet och 
bokstävernas betydelse  

Phonics och Whole language (Fridolfsson, 2015) baseras på två läsinlärningstraditioner, som i denna 
studie ses som två olika metoder för hur elever lär sig alfabetet och bokstävernas betydelse. Dessa två 
metoder lyfts för att visa likheter och skillnader i undervisning kring bokstavsinlärning. Nedanför 
följer en kortare redogörelse för dessa två metoder och där även läsinlärningsmetoder behandlas som 
vanligtvis räknas in under respektive metod.    

2.3.1. Phonics – läsinlärning som utgår från ordens fonem (ljud)  

I Phonics, som på svenska kallas för ljudmetoden (Fridolfsson, 2015), arbetar lärare med att utgå från 
delarna i ett ord, exempelvis bokstäver och ljud till hela ord, meningar och texter. Bokstavsinlärningen 
sker stegvis där undervisningen går från det enkla till det svåra för att eleverna inte ska känna ett 
misslyckande utan en självsäkerhet på varje bokstavs ljud och form (Fridolfsson, 2005). Ljudmetoden 
är ett strukturerat arbetssätt som har varit den dominerande läsinlärningsmetoden under nästan hela 
1900-talet med inslag emellanåt av andra metoder som LTG (Läsning på Talets Grund) och 
Wittingmetoden (Längsjö & Nilsson, 2005). Phonics-metoden är grundad på behavioristiska teorier 
och där den mest kända representanten för teorin är Skinner (2013). Anhängare till behaviorismen 
anser att inlärningen ska grundas på belöning och bestraffning – detta görs genom repetitiv träning av 
bokstavsinlärning. Inlärningen grundar sig i att lära eleverna den alfabetiska principen och öva in det, 
där stort fokus läggs på att skapa en förståelse till sambandet mellan ljudet i talspråket till alfabetets 
bokstäver (Längsjö & Nilsson, 2005). Metoden innebär att eleverna först ska lära sig delarna innan de 
kan koppla dessa delar till en helhet. Åkerblom (1988) beskriver att detta arbetssätt kan resultera i att 
eleverna lär sig att läsa utan att förstå innehållet i det de läser. Taube (2007) opponerar däremot att 
phonics ligger på avkodningen av ord och att avkodningen ska automatiseras för att eleven i ett senare 
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skede helt ska kunna fokusera på att nå förståelse av vad den läser. Han får medhåll från Fridolfsson 
(2005) som nämner att många av de svenska läseböcker i dagens skola utgår från denna metod, och att 
vikten samt strukturen ligger i att eleverna ska lära sig en bokstav och ljud i taget. Bokstäverna ska 
läras in grundligt (a.a.).  

En av de vanligaste metoderna som ingår i Phonics-traditionen och som förekommer i Sverige är 
Bornholmsmodellen (Häggström & Lundberg, 1994). Denna modell utarbetades som ett projekt i 
Danmark, 1993–1994, av en grupp psykologer där bland annat grundaren Ingvar Lundberg deltog 
(Häggström & Lundberg, 1994). Den vetenskapliga studien gjordes på danska förskolebarn och där 
forskarna kom fram till att genom systematiska språklekar utvecklade barnen en förmåga att 
uppmärksamma språkljud, så kallade fonem. Denna modell visade sig vara gynnsam för barn som 
ligger i riskzon att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Bornholmsmodellen, 2011). Målet med denna 
modell är att arbeta genom språklekar där eleverna ska upptäcka den alfabetiska principen och när 
barn har skapat en förståelse till detta kan de sedan ljuda ihop bokstäverna till ord. Detta görs genom 
att på ett lekfullt sätt arbeta med bland annat rim och ramsor, uppdelning i meningar och ord, 
uppdelning i stavelser samt uppdelning i fonem (a.a.). Fridolfsson (2015) belyser att 
Bornholmsmodellen kopplas ofta ihop med den fonologiska medvetenheten. Av den anledningen 
arbetar förskoleklasser och början av årskurs 1 speciellt arbetar med denna modell (a.a.).  

2.3.2. Whole language – läsinlärning med vikt på läsning av hela ord 

Inom Whole language, som på svenska kallas för helordsmetoden eller ordbildsmetoden, läggs vikten 
på att läsa hela texter som utgångspunkt (Fridolfsson, 2015). Med helordsmetoden vill lärare lära 
eleven att på egen hand knäcka läskoden och komma fram till att text har en mening och att skrift 
förmedlar budskap. I denna metod läggs inget fokus på att arbeta med fonologisk träning eller koppla 
fonemen till bokstäver. Fokus läggs istället på att eleverna ska exponeras för texter av olika slag och 
där undervisningstiden till stor del består av egen fri läsning (a.a.). Det poängteras att texterna som 
eleverna ska läsa ska vara hämtade från barnens egna erfarenheter och deras vardagsliv för att skapa 
en igenkänningsfaktor. Förespråkare till Whole language metoden anser att barn lär sig bäst på egen 
hand, med förutsättning att de får arbeta med meningsfulla texter, än att arbeta i en alltför strukturerad 
undervisningsform. Helordsmetoden bygger enligt Åkerblom (1988) på kognitiva teorier, den 
kunskapsinriktade, och där en av grundarna för denna syn var Noam Chomsky (2006). Chomsky 
ifrågasatte Skinners teorier om att människan sätt att lära sig läsa och skriva (Åkerblom, 1988). Enligt 
Chomsky består språket av två nivåer – språkets fysiska nivå och betydelsen av text och tal. 
Läsinlärningen handlar därför mycket om förståelse och förespråkar att undervisningen använder 
texter som barn kan relatera till och till sitt egna språk. Undervisningen ska således lägga mer fokus på 
läsförståelsen än lästekniken eftersom detta synsätt menar att förståelsen är själva drivkraften till 
fortsatt läsning. Med det menas det att första läsinlärningen måste knyta an till elevens egna språk och 
erfarenhet för att kunna motivera eleverna till fortsatt läsning. Helordsmetoden innebär att 
undervisningen först börjar i helhet, bryter ner texten till meningar, meningar till ord och orden till 
stavelser. Som sista del återkopplas texten tillbaka till sin helhet.  

Storboksmodell är en av de inlärningsmetoder som går under whole language och som har sitt 
ursprung från Nya Zeeland och togs fram av Don Holdaway (Fisher, 1998). Storboksmetoden kom till 
Sverige under 1990-talet (Längsjö & Nilsson, 2005). I denna modell används en storbok, som är 
formad med stora bilder och stor text för att eleverna tydligt ska kunna följa med i boken. 
Undervisningen sker i helklass och där läraren läser högt ur en storbok samtidigt som eleverna kan 
avbryta, fråga, tänka högt och samtala kring berättelsen. Syftet med denna modell är att alla elever 



5 

oavsett om de har kunskap i att läsa eller kan följa med i texten ska kunna skapa en förståelse om 
berättelsens handling genom högläsningen. Metoden bygger på att eleverna får utgå från bilder för att 
kunna förstå texten. I början diskuterar klassen utifrån bilderna och eleverna får komma med förslag 
på vad texten kan handla om. Därefter läser man texten till bilden och samtalar kring den. Storböcker 
används bland annat för att skapa ett intresse hos eleverna för litteratur och läsning samtidigt som en 
motivation för barns lust att själva vilja lära sig att läsa (Lundberg, 1997).  

2.4. Tidigare forskning 

2.4.1. Internationella studier på bokstavsinlärning i engelsktalande 
länder   

Det som internationella studier har undersökt till störst del när det kommer till bokstavsinlärning är 
vilken inlärningsmetod som anses vara mest lämplig i den tidiga läs- och skrivundervisningen – 
phonics eller whole language. Exempelvis Burnham, Luksaneeyanawin, Kantamphan och Reid (2013) 
genomförde en studie där de undersökte dessa två inlärningsmetoders verkan på thailändska barns 
stavningsskicklighet. I studien intervjuades och testades 128 barn, i åldrarna 6,8,10, 12 och en grupp 
på 25 personer som var mellan 18–20 år, och de olika åldersgrupperna var indelade i klasser som 
undervisades med utgångspunkt i läromedel i antingen phonics eller whole language. Eleverna fick 
göra ett test där de skulle skriva max antal ord på tre minuter inom olika kategorier; frukt, mat, djur, 
grönsaker och redskap i hemmet. Det resultat som studien kom fram till var att eleverna i åldrarna 6 
och 8 som undervisades genom phonics hade färre felstavningar i testet och hade större ordförråd än 
eleverna som undervisades med whole language (a.a.). Eleverna som undervisades genom phonics 
kunde fler ord än whole language-eleverna oavsett åldersgrupp. Något som inte undersöktes och som 
ansågs som en begränsning var att studien inte kunde utesluta om det fanns några skillnader (som t.ex. 
socioekonomisk status eller demografiska skillnader) mellan barn från skolor som använda antingen 
ljud- eller helordsmetodböcker i undervisningen. Något som inte undersöktes i denna studie var varför 
enskilda skolor valde visst läromedel. I diskussionen tar studien upp att forskarna tror att barn som 
fick använda helordsbaserade läroböcker troligen blev utsatta för tillfälliga ljudningsuppgifter då 
bokstävernas namn brukar betonas för thailändska barn från en tidig ålder. De äldre barnen (10–12 
åringar) som undervisats genom whole language kan ha använt sig av ljudningstexter tidigare i skolan 
(eller vice versa), vilket minskar differentialeffekten mellan grupperna (Burnham, Luksaneeyanawin, 
Kantamphan och Reid, 2013).  

En annan studie som undersökte debatten kring de två inlärningsmetoderna är exempelvis Chapman, 
Greaney, Arrow och Tunmer (2018) som genomförde sin studie i Australien, där de undersökte vad 
lärare i Nya Zeeland uttryckte om kombinerad undervisning av phonics och whole language (a.a.). I 
studien intervjuades 666 lågstadielärare kring hur de undervisade de yngre eleverna i 
bokstavsinlärning och språkets struktur. I Nya Zeeland består språkundervisningen utifrån whole 
language och phonics används i mindre skala (men som har ökat på senaste tiden) (a.a.). Av de 666 
intervjuade svarade 65% att de använda phonics dagligen i sin literacyundervisning, 29% förklarade 
att de använda phonics som en extra del vid sidan av den ordinarie undervisningen, vilket gjordes 
någon gång varje vecka men inte varje dag (som förklarades vara cirka 5 min – 20 min varje lektion). 
39% av de intervjuade undervisade med phonics i helklass och 27% sa att det användes i små grupper. 
Majoriteten av de intervjuade (558/666) hänvisade till betydelsen och värdet av att undervisa yngre 
elever avkodningsfärdigheter genom ett phonics perspektiv. Ljudmetoden ansågs var ett bättre 
tillvägagångssätt för yngre elever att bygga upp en fonologisk och fonemisk medvetenhet, att skapa en 
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förståelse relationen mellan bokstav och ljud i talat språk för att sedan kunna gå vidare med sin 
läsinlärning. 486 av 666 förfrågade sa att det inte finns några nackdelar att använda phonics i sin 
språkundervisning – men att den inte skulle undervisas enskilt utan integrerat med olika lässtrategier 
och med whole language. Chapman m.fl. (2018) lyfter att respondenterna tog upp att elever som får 
undervisning i phonics har lättare att lära sig ett språk om de får den undervisningen från början, 
speciellt för dem som har begränsad fonologisk och fonemisk medvetenhet, och liten eller ingen 
kunskap kring alfabetet. För elever som även har svårigheter med helordsinlärning kan tydlig 
undervisning inom alfabetisk avkodning vara avgörande, speciellt för dem eleverna som börjar skolan 
med låg läskunskap, erfarenhet och färdighet (a.a.).  

2.4.2. Svenska studier på lärares kompetens och läromedel kring 
bokstavsinlärning  

Även i Sverige har studier gjorts på vilken inlärningsmetod som är mest betydelsefull för 
bokstavsinlärningen, men också studier om lärares kompetens och kunskap kring bokstavsinlärning. 
Exempelvis undersökte Alatalo (2011) i sin studie lärares möjligheter och svårigheter till skicklig läs- 
och skrivundervisning. I studien intervjuades åtta verksamma lärare i årskurs 1 och 2 och 255 
klasslärare fick besvara en enkät. Enkäten innefattade två delar; lärarnas professionsbakgrund och ett 
kunskapstest. Kunskapstestet gjordes för att fånga upp skillnader i lärarnas kunskaper om vad gäller 
språkets strukturer. Testet innehöll frågor kring grundläggande stavningsregler och 
stavningskonventioner samt frågor om den konkreta undervisningen, den första bokstavsinlärningen 
och om läsflyt samt läsförståelse. Lärarna fick även analyser orsaken till varför elever felstavar vanliga 
ord. Det som studien kom fram till är att flertalet av lärarna hade bristande kunskaper inom svenska 
språkets struktur och vanliga stavningsregler. Flertalet av respondenterna i enkäten svarade att de 
följer läromedlets struktur och de bokstäver som läseboken inleder med. Läseböcker är en form av 
arbetsbok som introducerar bokstäverna i en viss ordning och där eleverna får träna på att skriva 
bokstäverna, färglägga, öva på att skriva grafem och fonem, i en viss ordning (a.a., s.153). De 
intervjuade lärarna fick bl.a. frågan om vilka bokstäver de börjar med in sin bokstavundervisning och 
detta hade respondenterna svårigheter med att förklara och motivera om sitt val av bokstäverna (a.a., 
s.153). Utifrån intervjuerna lyftes det dessutom yttringar om att undervisningen är för läromedelstyrt. I 
diskussionen lyfts det samtidigt att användningen av läromedel och läseböcker som grund kan vara 
gynnsam för elevers skriv- och läsinlärning. För nyexaminerade lärare kan användning av läromedel 
med läseböcker vara en god grund att börja från då de är avsedda för ändamålet – att lära eleverna att 
läsa och skriva (Alatalo, 2011). Den övergripande bilden som studien fick var att majoriteten av 
lärarna undervisar utan att använda verktyg för att reflektera kring hur deras egen utbildning och 
kunskap påverkar elevernas läs- och skrivutveckling.  

En annan svensk studie som gjordes samma år, undersökte hur erfarna lärare uttrycker sig kring 
grundläggande läsinlärning och hur lärarna ser på vad som påverkar läsinlärningen. Nilsson (2011) 
intervjuade sex erfarna lärare, med 10 års eller längre erfarenhet, för att undersöka deras syn på 
läsinlärning. Det resultat som studien fick var att de erfarna lärarna hade en del gemensamma aspekter 
på vad som ansågs vara viktigt för en grundläggande läsinlärning, exempelvis att utgå från barnens 
lust och glädje samt intresse och vilja (a.a.). Synen på läsinlärning hos samtliga lärare hade utvecklats 
med tiden och där fokus hade flyttats från färdighetsträning till innehållet. Lärarna i studien förklarade 
att de gjort en egen mix av inlärningsmetoderna phonics och whole language och där ”godbitarna” från 
de båda metoderna plockats och skapat en egen metod som de ansåg passa dem och deras elever. 
Lärarna beskriver även samtalets betydelse för utveckling av läsförståelsen samt att få skriva, rita och 
tala om det man har läst (a.a.). Dessa lärare får medhåll från Myndigheten för skolutveckling (2007) 
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som redogör att det inte spelar någon roll vilken inlärningsmetod lärare väljer att använda för 
elevernas inlärningsprocess. Det som anses vara viktigast är att läraren har kompetens (a.a., s.115). 
Forskningen definierar att det är viktigare att undervisningen byggs vidare på där eleverna befinner sig 
och att inlärningen sker i meningsfulla sammanhang (a.a.).  

2.5. Bokstavsinlärning i svensk grundskola 
I Sverige används både helordsmetoden och ljudmetoden (Fridolfsson, 2015; Bjar & Frylmark, 2009) 
och under en längre tid har det debatterats kring vilken av dessa metoder som är bäst att använda för 
den första läsinlärningen – i hela texter eller i ordens beståndsdelar. Det som har gjorts tydlig i 
debatten är att barn lär sig att läsa och skriva oavsett vilken metod läraren tillämpar (a.a.), men att idag 
anses det mer väsentligt att kombinera ljudmetoden och helordsmetoden (Liberg, 2006, s.16). De 
lärare som använder båda metoderna skapar en bättre möjlighet för eleverna att nå bättre resultat 
(Fridolfsson, 2015, s.90f). Genom att använda båda metoderna kan eleven gå från de små delarna 
(bokstavsljudet) till helheterna genom att ljuda sig fram och börja från helheterna – eleven blir därmed 
en flexibel läsare (a.a.).  

Det har även diskuterats om i vilken ålder lärare ska börja med läs- och skrivinlärningen. I Sverige 
förespråkas det att barn vid sju års ålder är en lämplig ålder att börja inlärningen i, medan i många 
engelskspråkiga länder anses däremot fem år vara en lämplig ålder (Axelsson & Jönsson, 2009, s.39). 
Istället för att fokusera på elevers ålder finns även diskussioner om att fokus ska läggas på att lärandet 
sker kontinuerligt och tillsammans med andra (Westlund, 2009; Bjar & Liberg, 2010). I förskoleklass 
undervisar man eleverna om bokstäverna genom lek och samspel med varandra för att skapa förståelse 
för hur språket används och samtidigt väcka lust hos eleverna att vilja lära sig läsa och skriva. Under 
elevernas första skolår strävar undervisningen att lära eleverna att läsa och skriva och detta görs ofta 
tillsammans i grupp. När barn involveras i läs- och skrivaktiviteter och får delta i processer 
tillsammans med andra kan de göra upptäckter, både på egen hand och tillsammans med andra, där de 
kan skapa förståelse till läsandets och skrivandets funktioner och mening genom gemenskap och 
koppling till sitt egna språk (Axelsson & Jönsson, 2009, s.93f). När eleverna börjar årskurs 1 börjar 
man bokstavsinlärningen med bokstäver som är lätta att hålla ut och ljuda ihop samt de bokstäver som 
är mest förekommande och som kan bilda små korta ord (Lundberg, 2010; Fridolfsson, 2015). De 
bokstäverna som vanligtvis introduceras tidigt är exempelvis: Aa, Ee, Oo och Ii, samt några de mest 
förekommande konsonanter Ll, Ss, Mm och Vv (Fridolfsson, 2015, ”Bokstavskunskap”, 2017).  

Axelsson och Jönsson (2009) betonar att skolan har haft för vana under en längre tid att endast bygga 
sin undervisning kring, vad de kallar, den lilla koden – det vill säga att lära sig att endast avkoda. 
Eleverna måste få möjlighet att skapa en förståelse kring den fonemiska medvetenheten – att förstå 
sambandet mellan bokstäver och ljud. Detta kan kopplas ihop med vad lärare kallar för ’knäcka lilla 
koden’ (Luke & Freebody, 1999; Axelsson & Jönsson, 2009, s.94). För att komma vidare i sin läs- och 
skrivutveckling måste eleverna även lära sig att knäcka den stora koden, vilket är att förstå hur texter 
och skrift kan användas på olika sätt i olika situationer och hur diskussioner kring dessa kan se ut (a.a., 
s.94). Under årskurs 1 läggs mycket fokus på att eleverna lär sig knäcka den lilla koden och att 
undervisningen därefter ska sträva mot att knäcka den stora koden. Eleverna måste få arbeta med båda 
koderna för att bokstavsinlärningen ska bli meningsfull, därför behöver eleverna få arbeta som 
kodknäckare, textskapare, textbrukare och textanalytiker (Axelsson & Jönsson, 2009, s.97f). 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att lärare kan välja undervisningsmetod, men där en 
kombination av båda metoderna; ljudmetoden och helordsmetoden, skapar en större möjlighet för 
eleverna att utveckla sin läs- och skrivfärdighet. Genom en kombination av undervisningsmetoderna 
ges det en möjlighet för eleverna att både få lära sig att ljuda bokstäverna och samtidigt lära sig 
enklare ordbilder, vilket gör att eleverna snabbare kan komma igång med läsningen av kortare texter. 
Genom att kunna enklare ordbilder som exempelvis och, sen och som gör det att eleven inte behöver 
lägga ner tid på att ljuda sig genom orden och följaktligen kan ge en positiv självkänsla, om att man 
kan läsa, byggas upp. Inlärningen ska även ske kontinuerlig och både i helklass samt enskilt för att 
skapa möjligheter för eleverna att lära sig av varandra och tillsammans. Undervisningen i 
bokstavsinlärning bör kopplas ihop med aktiviteter och elevers tidigare bokstavskunskaper från 
förskoleklass för att inlärningen ska bli framgångsrik.  

Utifrån vad den tidigare forskningen tar upp om ämnet och hur lärare arbetar med bokstavsinlärningen, 
kan det även konstateras att det saknas aktuell forskning om hur svenska lågstadielärare arbetar med 
bokstavsundervisning. Det finns ett behov av att utreda om lärare kan motivera sitt val av bokstäver 
och om läromedel har en stor betydelse i undervisningen. Av dessa anledningar är genomförandet av 
denna studie väsentlig, för att undersöka om dessa moment har förändrats eller inte sedan tidigare 
studier samt ifall nya arbetssätt kan tillämpas i undervisningen av bokstavsinlärning.   
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3. Metod 
För att undersöka och jämföra lärares synpunkter om didaktiska val i sin bokstavsundervisning 
används semistrukturerade intervjuer. Denna studie vilar även på en deskriptiv undersökningsmetod 
(Patel & Davidson, 2011), vilket medför att den är begränsad till att undersöka några aspekter som är 
intressanta inom detta område – i detta fall bokstavsinlärningens struktur, bokstäver samt 
läromedel/arbetsmaterial. Detta kapitel lyfter och belyser hur undersökningen har genomförts samt hur 
materialet har bearbetats. Kapitlet tar även ta upp urvalet av intervjupersonen, i vilken form materialet 
har samlats in och vilka etiska aspekt studien har tagit hänsyn till.  

3.1. Urval 
I denna studie deltar fyra lågstadielärare. För att intervjuerna skulle kunna besvara mina 
frågeställningar och för att respondenternas svar skulle kunna vara jämförbara behövde respondenterna 
uppfylla några gemensamma kriterier. Dessa kriterier gjordes utifrån syftet och frågeställningarna där 
urvalsramen blev följande: två av respondenterna är relativt nyexaminerade lärare (cirka ett till tio års 
erfarenhet) med behörighet i alla ämnen samt lärarlegitimerad i årskurserna förskoleklass till årskurs 3. 
De två andra respondenterna har arbetat en längre period inom skolväsendet (cirka 15 år eller högre 
års erfarenhet) och även dem är behöriga i alla skolämnen samt har lärarlegitimation i årskurserna 
förskoleklass till årskurs 3 eller upp till årskurs 7. Alla respondenter är anställda på en kommunal 
grundskola i Stockholms kommun och arbetar med regelbunden undervisning i årskurs 1. Valet att 
varje lärare ska jobba på vardera skolor är för att studien ska få en bredare bild av hur olika lärare 
arbetar med bokstavsinlärningen. Om studien hade utgått från att intervjuat fyra lågstadielärare som 
arbetar på samma skola, hade det funnits en risk att lärarna samplanerar och på så vis undervisar på 
samma sätt. Studien hade då inte fått en lika stor överblick och brett resultat som den har fått möjlighet 
till genom att intervjua olika lärare på olika skolor. Variationen mellan deltagande respondenters 
yrkesår gav en möjlighet att se om det fanns en skillnad på nyexaminerade lärare och lärare som 
arbetat under en längre tid i skolan, och i hur de uttrycker att de arbetar med bokstavsinlärningen.  

För denna studie har ett subjektivt urval (Denscombe, 2016) gjorts för att finna lärare som stämmer 
överens med kriterierna i urvalsramen. Lärarna har därför utsetts utifrån deras kompetens och 
behörighet i ämnet samt tillgänglighetsfaktorn (a.a.). För att komma i kontakt med lärarna inom 
urvalsramen har mejl skickats ut till åtta olika kommunala skolor i Stockholm och i närförorter. 
Studien har även använt sig av andrahandskontakter, som lärare från min VFU-skola och kollegor på 
närliggande skolor till VFU-handledare. Denna kontaktprocess har gjorts utifrån 
bekvämlighetsaspekten (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). På grund av begränsade resurser (tid), har 
denna studie valt att skapa ett explorativt urval bland intervjupersoner – där data har givit studien den 
bästa information genom att de valda respondenterna besitter, med störst rimlighet, stor 
ämnesbehörighet (Denscombe 2016). Genom dessa urval, bekvämlighets- och tillgänglighetsaspekten, 
har dessa intervjupersoner valts att användas till denna studie.  
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De lärare som har intervjuats i denna studie sammanfattas kort i tabellen 1 nedanför:  

Lärare: Lärar-
legitimation 

Erfarenhet: Ort för 
lärarutbildning: 

Examensår: Behörighet; 
årskurser 

och ämnen: 

A Ja 4 år Uppsala 2009 Förskola och 
F–3, alla 
ämnen 
förutom idrott, 
musik och 
bild.  

B Ja 33 år Falun 1985 Alla ämnen + 
idrott upp till 
årskurs 7 och 
musik för 
årskurs 1–3.  

C Ja 20 år Luleå  1998 Alla ämnen 
för årskurs 1–
3 och svenska, 
So och musik 
upp till 
årskurs 7.  

D Ja 10 år Stockholm 2008 F–6 i alla 
ämnen och 
svenska som 
andraspråk.  

Tabell 1, Sammanfattning av intervjupersonernas bakgrundsinformation.  

Som tabell 1 visar har intervjupersonerna olika års erfarenhet, olika graders behörighet samt har tagit 
sin lärarexamen på olika platser i landet. Det som var intressant var att se denna variation av erfarenhet 
och behörighet, vilket även bidrog till att studien fick möjlighet till en bredare bild om hur lärare 
planerar och undervisar kring bokstavsinlärningen.  

3.2. Material 
Materialet består av intervjuer, som är konstruerade utifrån en semistrukturerad intervjuform (Bryman, 
2011; Denscombe, 2016; Patel & Davidson, 2011). Denna intervjuform gör att intervjufrågorna 
förhåller sig till specifika teman där frågorna är relativt öppna och ger på så sätt utrymme och frihet 
för respondenten att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). Med semistrukturerad intervjuform 
kan frågorna som ställs inte behöva följa intervjuguidens ordning, utan kan blandas utifrån hur 
samtalet går. Även nya frågor kan bifogas som intervjuaren kan anknyta till något som respondenten 
nämnt tidigare under intervjun. Genom att arbeta med ett semistrukturerat arbetssätt har det skapats 
möjlighet till att jämföra intervjuerna med varandra (a.a.) – vilket har kopplats till studiens syfte. En 
av fördelarna med använda intervju som metod är att materialet tillåter att man får en fördjupad 
kunskap av ett ämne. Data som studien får av intervjuerna ska tyda på mer djupgående och 
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beskrivande information (Denscombe, 2016). En annan aspekt till varför intervjuer har valts som 
metod till denna studie är för att komma åt personliga ståndpunkter och där andra metodformer som 
exempelvis enkäter inte hade kunnat gett samma eller likartat resultat (a.a.). Enkäter kan ha fria delar 
där respondenterna kan få svara med egna ord, men där tappar man även chansen som intervjuare att 
ställa följdfrågor till respondenternas svar (Repstad, 2007). Visserligen kan undersökningen nå ut till 
fler lärare om studien använder sig av enkäter och således få in mer data, men studien får då inte 
samma djup och utförliga svar som det nämndes ovan. Andra fördelar som Denscombe (2016) 
beskriver med intervjuer är att: de är lätta att arrangera, uppfattningar och synpunkter som uttrycks 
kommer direkt från en källa (respondenten) samt att transkriberingen är okomplicerad då det endast är 
två röster som är närvarande. Transkriberingen förutsätter dock att respondenten artikulerar väl och att 
utrustningen fungerar (a.a). Med dagens teknologi finns det många applikationer i mobiltelefoner som 
kan hjälpa till att både spela in och transkribera samtalen, vilket kommer underlätta studien med tanke 
på de begränsade resurserna som exempelvis tid. Av dessa anledningar använder denna studie 
intervjuer och inte enkäter som metodform. Det som kan påverka intervjuerna negativt är bland annat 
intervjuareffekten (Denscombe, 2016; Patel & Davidson, 2011), där den insamlade data kan bli 
påverkad av forskarens personliga identitet. Det negativa som kan ske är att respondenterna formulerar 
sina svar utefter vad de tror att intervjuaren vill höra, istället för att formulera sina svar utifrån sina 
egna åsikter och synpunkter (a.a.). En annan problematik som kan förekomma vid semistrukturerade 
intervjuer är validiteten av det insamlade materialet. Insamlat data utgår från respondenternas svar, och 
där svaren kan skilja sig från lärarnas handlingar vilket då inte återspeglar sanningen. För att minimera 
risken att inverka på respondenternas svar gäller det för intervjuaren att hålla sig neutral, lyhörd och 
artig – det gäller att främja en trygg atmosfär som gör att respondenter vågar ge ärliga och utformade 
svar (Patel & Davidson, 2011).    

3.3. Genomförande  
Under vecka 45 och 46 kontaktade jag åtta olika skolor genom att ringa till skolornas expeditioner för 
att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner. Även min senaste VFU-handledare kontaktades 
under vecka 46 och bokades in som en av intervjuerna. Ingen av de åtta skolorna återkopplade med att 
någon av lärarna ville ställa upp på intervju, trots att jag skickade ut ytterligare en förfrågan om 
informationen hade nått ut till lärarna eller inte. På grund av detta tog jag hjälp av min senaste VFU-
handledaren som assisterade mig till att komma i kontakt med kollegor på andra närliggande skolor. 
En vän till familjen kontaktades även som arbetar som lågstadielärare på en grundskola i närförort till 
Stockholm och en lärare på min framtida arbetsplats kontaktades och bokades in för intervju 
nästkommande vecka. Under vecka 47 och 48 gjorde jag de fyra intervjuerna och där transkriberingen 
gjordes direkt efter för att ta vara på tankar och funderingar som uppstod under intervjuerna. 
Upplägget på intervjuerna bestod av att jag först förklara för intervjupersonerna studiens syfte och att 
intervjun kommer ta cirka 15 minuter samt att det kommer ställas tre huvudfrågor och tre följdfrågor. 
Innan intervjun började fick respondenterna fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 1). Alla fyra 
intervjuerna hade samma upplägg och de följde den iordninggjorda intervjuguidens struktur (se bilaga 
2) samt där några fler följdfrågor tillfördes på grund av vad respondenterna upplyste på frågorna. 
Avslutningsvis fick respondenterna fylla i ett formulär kring sin professionsbakgrund (se bilaga 3). 
Intervjuerna spelades in som ljudfil på datorn för att undvika problematik och störningar vid 
inspelningarna, där t.ex. om de hade gjorts på mobiltelefonen hade inspelningen kunnat blivit störd av 
ett samtal och blivit raderad. Genom att intervjuerna spelades in som ljudfiler kunde jag som 
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intervjuare fokusera på dialogen och på vad som sades utan att bli distraherad över att fokusera på 
transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
Inledningsvis transkriberades de fyra intervjuerna. Transkriberingen utfördes genom att jag lyssnade 
igenom materialet och transkriberade varje intervju för sig i ett Word-dokument. Transkripten fördes 
därefter in i en tabell som nämns som bearbetningsmatris (se bilaga 5), för att få en bättre struktur av 
gensvaren till varje intervjufråga. Med hjälp av bearbetningsmatrisen kunde data granskas på ett 
förenklat sätt för att se likheter och olikheter. En jämförelse kunde därefter göras av svaren om vad 
respondenterna uttryckte lika och olika. Jämförelsen dokumenterades i ett separat dokument och där 
data kategoriserades utifrån studiens frågeställning, vilket blev som olika teman för att granska 
innehållet och identifiera olika nyckelord och begrepp (Denscombe, 2016, s.392ff). Avslutningsvis 
utgjorde dessa nyckelord och begrepp att jag kunde förstå data på ett nytt sätt och kunde dra egna 
slutsatser (a.a., s.398) som hade koppling till studiens frågeställning och syfte samt tidigare forskning.  

Den metod som användes vid analysen av data var en innehållsanalys (Denscombe, 2016, s.392), som 
innebär att framställa kategorier utifrån lärarnas utsagor utifrån vad de tog upp och i koppling till 
studiens frågeställning. Fördelen med att använda kategorisering är att man kan göra en generalisering 
för att se mönster i innehållet, t.ex. att tre av lärarna lyfter att de arbetar mer eller mindre med ett 
verktyg osv. Begränsningen med kategorisering och generalisering är att resultatet tenderar att bli 
förenklat, vilket det enkelt kan bli när det ska jämföras och analyseras likheter. Denscombe (2016) 
lyfter denna huvudsakliga begränsning med att det finns en inbyggd tendens att skribenten lyfter ut 
enheter och betydelser från den grundläggande kontexten, och som gör att det blir för generaliserat 
(a.a., s.393). Detta har studien tagit hänsyn till när materialet analyserades. Av bearbetningsmatrisen 
och jämförelsedokumentet kunde mönster granskas mellan respondenternas svar och fördjupas i 
detaljer av vad som sades och vad som beskrevs (a.a., s.394). Som tidigare nämndes valdes det att 
kategoriseras utifrån studiens frågeställning och där varje fråga kategoriserades i tre olika färger. 
Exempelvis markerades alla utsagor som stämde överens med vilka bokstäver lärarnas uttryckte att de 
började med i färgen blå, alla utsagor som uttryckte vilka läromedel eller verktyg som användes 
markerades i grönt osv. Genom färgmarkering kunde mönster börja uppmärksammas på vad 
respondenterna tog upp och hur vissa av lärarna arbetade likartat, medan andra urskilde sig i sin 
undervisning. Detta gjordes även för att för att få en tydligare helhetssyn över materialet.   

3.5. Etiska aspekter 
I denna studie består all insamlade källdata från vad de fyra intervjuade lärarna uttryckt, och med 
hänsyn till intervjupersonerna har denna studie tagit ett beaktande till de etiska principer som har 
relevans till denna undersökning. Utifrån vetenskapsrådets (2017) principer måste vissa aspekter 
uppmärksammas både före, under och efter studien är fullbordad. Det som denna studie har fått tagit 
hänsyn till är för det första, att den har fått hålla sig till enlighet med att inte kräva en intervju och där 
studien har fått anpassa intervjun efter respondentens villkor, exempelvis av vilken form av 
dokumentation som varit tillåten att användas. I ”God forskningssed” tas det upp att om en studie 
använder inspelning som metod måste den som intervjuas skriftligt skriva på en samtyckesblankett 
(a.a.., s.26). Samtyckesblanketten tar upp studiens upplägg och vad som förväntas av intervjupersonen 
och att personens deltagande är frivillig (se bilaga 1). För det andra har studien tagit hänseende till att 
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respondenten alltid har rätt att avsäga sitt samtycke av delaktighet till studien under hela 
forskningsperiod. För det tredje, är det färdiggjorda materialet offentliga dokument där studien har fått 
tagit hänsyn till konfidentialitetaspekten och informationskriteriet – att respondenterna förblir 
anonyma och att personlig information ersätts med kodnamn samt att skolans namn inte nämns (a.a.). 
Genom att denna studie har undersökt människor och använt inspelning av ljud som metod utgör det 
en behandling av personuppgifter som måste tas i beaktning. En personuppgift är allt som kan kopplas 
till en fysisk person, direkt eller indirekt (Vetenskapsrådet, 2017, s.71). Därför är det av vikt att genom 
samtyckesblanketten beskrivit för intervjupersonerna vilka förutsättningar studien ska upprätthålla för 
att förhindra risken att personuppgifter ska spridas. Detta görs som nämns ovan genom kodnamn och 
kryptering av andra uppgifter som ex. skolans namn (a.a., s.41).  
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4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån studiens forskningsfrågor: 4.1. lärares uppfattningar om 
bokstavsinlärning i åk ett, 4.2. bokstäver lärare börjar med och 4.3. läromedel. Avsnittet avslutas med 
en kortare sammanfattning.  

4.1. Lärares uppfattningar om bokstavsinlärning 
Lärarna uttryckte tre huvudsakliga uppfattningar om hur bokstavsinlärning ska gå till. Dessa var: a) 
bokstavskontroll (lärare C och D), b) läromedel (lärare A och B) och bokstavsinlärning enligt 
Bornholmsmodellen (lärare D).  

När elever börjar i årskurs 1 behöver läraren ta reda var eleverna befinner sig i sin bokstavsinlärning. 
Det finns varierande sätt för lärare att gå tillväga. Två av lärarna (C och D) uttryckte var sitt sätt om 
hur de går tillväga för att ta reda på elevernas förkunskaper om bokstäver. Lärare C förklarar att hen 
gör en bokstavskontroll på varje enskild elev i början av höstterminen där eleverna får ljuda och 
namnge de bokstäver de kan på en färdiggjord stencil. En lärare (lärare D) beskriver att hen använder 
sig av Bornholmsmodellen och börjar sin bokstavsinlärning redan i förskoleklass eftersom i den 
skolan följer läraren eleverna från förskoleklass upp till årskurs 3. Lärare A och B benämner inte hur 
de tar reda på elevernas förkunskaper, utan förklarar att de utgår från läromedlet Den magiska kulans 
struktur och arbetar genom alfabetet genom läromedlets arbetsbok samt läsebok. Tre av lärarna 
förklarar att de arbetar genom en bokstav i veckan och lärare A uttrycker att hen arbetar genom två 
bokstäver i veckan. Lärare A förklarar att vid introduktionen av en ny bokstav börjar hen med att visa 
hur bokstaven låter, hur de skrivs och från vilket håll bokstaven skrivs. Lärare B, C och D nämner att 
de börjar med bokstäver som är enkla att forma och som är lätta att ljuda och som inte kan förknippas 
med en annan bokstav. Ett exempel på två bokstäver som inte är lämpade att börja med skulle vara g 
och j då de kan ljudas likadant. Alla lärare lyfter att de arbetar praktiskt och varierat med 
bokstavsinlärningen och där lärare B uttrycker vikten av ”att eleverna ska få uppleva bokstäverna på så 
många olika sätt som möjligt.” De fyra lärarna benämner olika sätt att jobba praktiskt, där exempelvis 
lärare A, B och C lyfter att de gör regnbågsbokstäver – vilket är att eleverna får forma veckans bokstav 
med alla sina färgkritor och detta görs för att öva in finmotoriken och för att få in formen på 
bokstaven. Samma tre lärare uttrycker att de går igenom bokstäverna grundligt för att eleverna ska få 
lära sig hur bokstaven skrivs, låter och kopplas till bokstavens namn samt om det är en vokal eller 
konsonant. Alla lärare tar upp att de arbetar intensivt med att undervisa om vart i ordet man hör ljudet 
– i början, mitten eller i slutet. Vidare pratar lärare B och C om att de använder både musik och bild i 
sin bokstavsundervisning. Med musik får eleverna sjunga sånger som är kopplade till veckans bokstav, 
som exempelvis Majas bokstavsånger på Youtube som lärare C använder sig av. Med bild berättar 
lärare A, B och C att varje vecka arbetar eleverna praktiskt där de får skapa konstverk som lärare A 
förklarade:  

När jag jobbar med bokstäverna så försöker jag hitta på roliga övningar, till exempel så 
gjorde vi ormar när vi jobbade med bokstaven O och dom hänger nu i taket i 
klassrummet. Man kopplar det till något kul, vi gjorde myror på M.  

Alla fyra lärare belyser att de arbetar sida vid sida med bokstavsinlärningen och läsning, och där lärare 
B uttrycker sig på frågan ”Hur arbetar du med bokstavsinlärningen”: ”...Man kopplar också läsning 
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och bokstavsinlärning på en gång. Att man börja och läsa samtidigt som man börjar med bokstäverna.” 
Lärare B, C och D förklarar att de även arbetar med skrivinlärning kopplad till bokstavsinlärning där 
eleverna får träna på att skriva korta sagor om veckans bokstav. Av det läromedel som alla lärarna 
uttryckt att de använder sig utav får eleverna även en läsebok som är kopplad till deras arbetsbok, och 
som för varje kapitel tar upp vanligt förekommande ordbilder så som och, hej, som, en, ett. Ordbilder 
är även något som alla fyra lärare nämner att de arbetar med tidigt i början av bokstavsinlärningen, 
detta för att skapa förutsättningar för att eleverna ska komma igång med läsningen fortare. Genom att 
eleverna får arbeta tidigt med ordbilder bygger eleverna upp ett självförtroende till att de kan läsa och 
kan på så vis få mod till att börja läsa enklare meningar och kortare texter. I ettan uttrycker alla lärare 
att de använder sig utav läsläxor varje vecka, där eleverna får ta hem sin läsebok med protokoll och 
ska läsa ett kapitel på cirka fyra sidor för en vuxen i hemmet. Den vuxne ska sedan rapportera i 
protokollet hur eleven läser. Därefter kontrolleras protokollet av läraren, som senare låter eleven läsa 
en del av stycket för att bedöma om läsflytet går framåt eller inte.  

Alla lärare poängterar att målet i slutet av ettan är att alla elever ska kunna alfabetet, kunna 
bokstävernas ljud, skriva dem rätt och läsa enkla texter. Lärarna belyser även att de elever som inte har 
uppnått målet vid läsåret slut har garanterat visat detta tidigare under höstterminen och extra resurser 
har satts in för att stötta eleven/eleverna med svårigheter. Alla fyra säger att genom bedömning och 
diagnoser upptäcks svårigheter tidigt och anpassningar kan ges omgående, antingen genom 
intensivkurs hos speciallärare, sva-lärare eller extraläsning för en vuxen på fritids. Det fanns vissa 
delar som lärarna belyste olika. Bland annat nämnde lärare A, B och C att de använder sig av olika 
typer av diagnoser, från bland annat arbetsboken, och de använder sig även av Skolverkets 
bedömningsstöd under slutet av höstterminen – detta för att kunna skapa sig en uppfattning till hur 
eleverna ligger till. Lärare D nämner inget om hur hen arbetar med bedömning i sin 
bokstavsundervisning. Något som endast nämns av lärare C är att hen gör läsförståelsediagnoser på 
sina elever där läraren läser en skönlitterär text och en faktatext för eleverna i smågrupper och ställer 
frågor efteråt om textens innehåll.  

4.2. Bokstäver lärare börjar med 
Tre av lärarna börjar på ett liknande sätt, medan en lärare (lärare D) börjar på ett annat sätt. Tre lärare 
(A, B och C) anser att undervisningen ska börja med bokstäver i den ordning som läsläran Den 
magiska kulan har, medan en lärare D anser att undervisningen ska utgå från ordningen som läsläran 
Silorema använder. I tabell 2 nedanför redovisas vilka åtta bokstäver som introduceras först och om 
lärarna utgår från läromedlets struktur.  

Tabell 2 vilka bokstäver lärarna börjar med i årskurs 1 och förskoleklass och med koppling till läromedlets 
struktur.  

Lärare Bokstäver som introduceras först Utgår från läromedlet struktur  

A Oo, Mm, Aa, Ss, Rr, Ll, Ee och Nn  Ja 

B Ll, Oo, Ss, Vv, Rr, Ee, Nn och Aa  Ja  

C Oo, Mm, Aa, Ss, Rr, Ll, Ee och Nn Ja  

D Ss, Ii, Ll, Oo, Rr, Ee, Mm och Aa  Nej  
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Som tabell 2 visar använder två av lärarna (lärare A och C) samma bokstavsordning och utgår från 
läromedlets struktur, medan en lärare (lärare B) tar upp en annan bokstavsordning men följer 
läromedlets struktur. Den fjärde läraren (lärare D) tar upp en annan bokstavsordning och denna lärare 
följer inte läromedlets struktur.   

Lärare A, B och C beskriver att det finns en fördel att börja bokstavsinlärningen med bokstäver som är 
lätta att hålla ut och ljuda ihop. Svårighetsgraden ökar sedan desto längre in i terminen man kommer. 
Lärare C betonar att hen använder sig av egengjorda bokstavshäften som är en återkommande uppgift 
varje vecka och som en bit in i terminen får mer utmanande delar än i början av läsåret. Alla lärare 
uttrycker att de använder sig av samma läromedel, men där lärare D klargör att hen inte utgår får 
läromedlets struktur i sin undervisning. Även Lärare B uttrycker att hen använder läromedlet, men 
förklarar att det egentligen inte spelar någon roll i vilken ordning dessa bokstäver tas upp och därför 
börjar med bokstaven Ll istället för Oo.  

Lärare D förklarar att de arbetar efter läsläran Silorema och även lärare C lyfter att det är en läslära 
som hen har arbetat med tidigare och som har liknande struktur till den som används i klassrummet 
idag. Lärare C förklarar även att:  

Oavsett vilken läslära man har så är det att man tar bokstäver, dels som är lätta att 
forma och som man lätt får ord av. Oo, Ss, Aa, Rr och Ll kommer ganska långt upp i 
oavsett – som du lätt kan få ord utav. 

 Lärare B nämner att hen lägger mycket fokus under ettan på att eleverna ska lära sig förstå meningen 
med att skriva bokstäverna på en rad och arbetar således varje vecka med stenciler där eleverna får öva 
på att skrivriktningen av bokstäverna på rad. Detta görs för att eleverna ska skapa en förståelse till 
varför vissa bokstäver hänger och att vissa bokstäver är högre än andra, exempelvis versaler ska vara 
högre än gemener.   

Alla fyra lärare motiverar att de följer läromedlets struktur på grund av att läseboken som klasserna 
använder vid sidan av sin bokstavsarbetsbok är kopplad till de ord de får lära sig kring veckans 
bokstav samt att ordbilderna repeteras i läseboken. Av att sammanlänka skrivandet, ordbilder och 
läsning anser lärarna att eleverna fortare kommer igång med läsningen och kan knäcka läskoden. Detta 
är dessutom kopplat till målen som lärarna yttrar att de strävar efter under första läsåret – att eleverna 
ska kunna hela alfabetet, kunna ljuda bokstäverna och läsa enklare texter.  
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4.3. Läromedel och undervisningsmaterial  
Från intervjuerna visade det sig att alla fyra lärare använder samma läromedel, Den magiska kulan, 
och där alla lärare arbetar med både arbetsboken och den kopplade läseboken. Det som skiljer lärarna 
emellan är att de uttrycker att de använder läromedlet på olika sätt. I tabell 3 nedanför redovisas 
läromedlet varje lärare använder och extra material som används i undervisningen.  

Tabell 3 läromedel och extra material som lärare använder i sin undervisning.  
 
Lärare A förklarar att klassen arbetar utifrån läromedlets arbetsbok och det extra material som används 
är stenciler från lektion.se där eleverna får arbeta på annat sätt med veckans bokstav. Lärare A 
beskriver även att hen använder sig av tavlan där eleverna tillsammans med läraren skriver och formar 
bokstäverna för att få in skrivandet och träna på finmotoriken.  
Lärare B uttrycker att hen använder sig av läromedlets arbetsbok och läsebok som utgångspunkt i sin 
undervisning. Hen tar även upp att det är viktigt att eleverna får lära sig hur man skriver. I 
undervisningen används därför skrivövningar i form av stenciler. I intervjun säger lärare B att 
eleverna:  

…måste ju lära sig vilken ordning man gör bokstäver, så att man gör dom rätt. Det 
tycker jag är viktigt. Men också att man lär sig skriva dom bokstäver som hänger, ska 
visa att dom hänger och dom som står upp ska vara långa, så att man ser att de faktiskt 
är olika bokstäver. Men dom här som hänger och dom som är annorlunda eller vad man 
ska säga, dom kommer ofta i slutet. Men det är väldigt bra att man lär sig att skriva t.ex. 
Aa korrekt, för att Ää, Åå är ju samma form – så att det blir ordning på det. Så 
skrivträning är bra både, ibland har jag det på smartboarden, ibland har jag på papper. 

Lärare B betonar att det är viktigt att eleverna får arbeta varierat och får uppleva bokstäverna på så 
många olika sätt som möjligt. Eleverna kan bl.a. få bilda och forma bokstäver med kroppen, skapa 
regnbågsbokstäver eller få en hemläxa där varje elev ska leta upp saker hemma på en viss bokstav och 
skriva upp de föremålen på ett papper och ta med till skolan nästa dag.    

Lärare C belyser att hen använder läromedlet men där arbetsboken används som repetitionsmaterial i 
slutet av skolveckan. Läraren förklara att:  

På torsdagar arbetar vi med bokstavsboken och då är lite olika övningar varje vecka där 
man repeterar bokstaven igen och ibland har jag också någon annan uppgift, förra 
veckan hade dom Vv och då skrev dom v-ord i en väska.  

Lärare Läromedel Undervisningsmaterial 

A ABC-Klubbens Den magiska kulan, 
arbetsbok + läsebok 

Stenciler och extra uppgifter från lektion.se.  

B ABC-Klubbens Den magiska kulan, 
arbetsbok + läsebok 

Stenciler för skrivträning, praktiska övningar 
för bokstavsträning och övningar på Ipads.  

C ABC-Klubbens Den magiska kulan, 
arbetsbok + läsebok 

Egengjorda bokstavshäften, egengjorda 
stenciler, bokstavsmandalas och skrivövningar 
på Ipads.  

D ABC-Klubbens Den magiska kulan, 
arbetsbok + läsebok 

Bokstavstater, laborativt och konkret material, 
bokstavspapper, ordkort och Ipads.   
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Läraren C uttrycker att hen lägger mer fokus på sitt egengjorda material i form av bokstavshäften där 
eleverna får öva varierat på veckans bokstav genom att skriva, ljuda, forma, färglägga, dra streck 
mellan bild och bokstav samt öva på finmotoriken genom bokstavsmandalas. Bokstavshäftena 
återkommer varje vecka och där läraren försöker byta ut vissa moment mot andra för att hålla lusten 
och intresset uppe hos eleverna. En gång i veckan får eleverna bilda par och skriva en saga om 
veckans bokstav på Ipads, där elevernas egen fantasi får styra innehållet.  

Lärare D förklarar att i hens klassrum används läromedlets arbetsbok och läsebok och där fokus ligger 
mer på läsningen i årskurs 1. Läraren förklarar att eleverna uppskattar berättelsen i läseboken, vilket 
motiverar dem till att vilja läsa mer. Motiveringen till varför detta läromedel används istället för något 
annat är för att läraren anser att läsebokens tre nivåer når alla elever. I den lättaste läseboken 
introduceras vanligt förekommande ordbilder och genom det får eleverna öva på sin ordbildsläsning 
och det fortsätter en bit in i boken tillsammans med korta, förenklade meningar. I dem högre nivåerna 
tillkommer mer text samt utökad läsförståelse.  

Eftersom bokstavsinlärningen börjar redan i förskoleklass i den skolan lärare D arbetar på, används 
mer praktiska och konkreta övningar och extra material under det läsåret. I förskoleklass förklaras det 
att eleverna får bl.a. bygga bokstäver med pinnar, kottar och löv på utelektioner, skapa saker på 
bokstaven eller forma bokstäver med hjälp av kroppen. Även i förskoleklass får eleverna arbeta med 
bokstavspapper på liknande sätt som lärare C gör i sin klass. Bokstavspapperna används för att 
eleverna ska få träna på finskriva bokstäverna, fylla i och koppla gemener till versaler. I årskurs 1 lyfts 
det att eleverna får arbeta mer med ordkort som är kopplade till Bornholmsmodellen som går ut på att 
lyssna på ljudet och identifiera ljud på olika sätt. Ordkorten förklarar lärare D är en övning de 
använder under exempelvis samlingen på morgonen eftersom ”den är inte direkt kopplad till 
bokstavsarbete utan snarare bara ett arbete till att lära sig läsa helt enkelt, att bli fonologiskt 
medveten.” Det som förklaras att det läggs mer fokus på i ettan är att lära eleverna bokstävernas 
ordning i alfabetet, lära sig skriva stora och små bokstäver och para ihop bild med bokstav. Eftersom 
detta är ett fokus förklarar lärare D att klassen har tyst läsning varje morgon, fyra dagar i veckan, där 
eleverna tyst går in i klassrummet och sätter sig och läser i sin bänkbok. För de elever som ännu inte 
knäckt läskoden kan de få titta på bilderna i en bok eller öva på ordkort på Ipad och där lärare D 
förklarar detta att ”Några jobbar med en Ipad på morgonen för att kunna koncentrera sig, finns en app 
genom Bornholm som är ganska bra och den är bra för dem som behöver stänga av omvärlden lite”. 

4.4. Sammanfattning av resultatet  
Det som sammanfattningsvis belystes var att lärarna var överens om att det ska läggas fokus på att lära 
eleverna ljuda, forma och skrivriktningen samt att lästräningen görs samtidigt. En annan del som 
respondenterna var överens om var introducering av bokstäverna, alla fyra lärare introducerade samma 
bokstäver men i olika ordningar. Detta förklarades av både lärare B och C att det inte spelade någon 
roll vilken ordning bokstäverna lärs ut, så länge läraren börjar med bokstäver eleverna kan hålla ut på 
och enkelt ljuda. Det som skiljde lärarna emellan är att de använder samma läromedel, men på olika 
sätt – vissa som en grund och andra som en repetition. Ytterligare en variation var hur lärarna 
granskade elevernas förkunskaper och användning av bedömningsstöd samt diagnoser.   
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras vad studiens resultat säger om lärares uppfattningar av bokstavsinlärning, 
bokstavsordning samt läromedel med koppling till tidigare forskning. Därefter utvärderas metoder för 
datainsamling och analys och slutligen diskuteras didaktiska implikationer.   

5.1. Resultatdiskussion 
Tidigare svensk forskning om i vilken ordning bokstäverna introducerades (Alatalo, 2011; Nilsson, 
2011) har visat att lärarna hade svårigheter att motivera varför de introducerade bokstäverna i en viss 
ordning, och att undervisningen var för läromedelstyrt. Enligt mina respondenter kunde detta dock 
motbevisas då de motiverade och förklarade utförligt varför de hade en viss ordning och struktur på 
bokstäverna och sin undervisning. De bokstäver som introducerades först var de bokstäver som var 
lätta att forma, ljuda och som inte kunde förknippas med andra bokstäver. Två av respondenterna 
lyfter även att oavsett vilken läslära lärare använder och vilka de första bokstäverna den börjar med, så 
spelar ordning av dessa bokstäver ingen större roll. Det viktiga med de första bokstäverna är att de är 
lätta att höra, ljuda och forma. Detta bekräftas även av Lundberg (2010) och Fridolfsson (2015) som 
tar upp att de första bokstäverna som introduceras för eleverna är dem som är mest förkommande i 
små korta ord som exempelvis: Aa, Ee, Oo och Ii samt konsonanterna Ll, Ss, Mm och Vv 
(”Bokstavskunskap”, 2017). Mina respondenter förklarade att varje bokstav gås igenom grundligt och 
med återkommande uppgifter och arbetsmaterial. I Nilssons (2011) resultat beskrev de intervjuade 
lärarna även samtalets betydelse för utveckling av elevernas läsförståelse och vikten av att öva på att 
skriva, rita och tala om det man har läst (a.a., s.30). Även mina respondenter bekräftar detta genom att 
förklara om hur undervisningen kring bokstäverna planeras med omväxlade uppgifter som låter 
eleverna bli bekanta med bokstäverna på så många olika sätt som möjligt. Lärare C belyser exempelvis 
att eleverna får sjunga om bokstäverna, skriva sagor, skriva så många ord de kan om veckans bokstav. 
Variation av uppgifter är nyckeln för att nå alla elever. Detta för att behålla lusten och intresset kvar 
hos eleverna till att vilja lära sig mer.   

Läromedlet som mina respondenter använder i sin undervisning uttryckte endast två av lärarna som en 
central del av undervisningen, medan de andra två lärarna använde arbetsboken mer som antingen en 
repetition eller som extra material med koppling till läseboken. Som det framkom av resultatet finns 
det en stor mängd tillvägagångssätt för hur lärare introducerar bokstavsundervisning och sedan 
vidareutvecklar den. Struktur är a och o, enligt alla respondenter, och att undervisningen planeras 
utifrån elevernas tidigare erfarenheter av alfabetet. I förskoleklass är lek en central del i 
undervisningen för att väcka lusten och intresse att lära sig läsa och skriva. Att undervisningen ska 
vara kopplat till lek och i samspel med andra är något som Westlund (2009) och Bjar och Liberg 
(2010) beskriver som grundläggande. Genom lekar där eleverna får involveras i läs- och 
skrivaktiviteter samt arbeta tillsammans med andra elever skapas möjligheter för eleverna att göra 
upptäckter om språket och bokstäverna, både på egen hand och tillsammans med klasskamrater (a.a.). 
Detta belyses till viss del av att alla respondenter förklarar att de arbetar praktiskt med eleverna där de 
bland annat får skapa bokstäverna med hjälp utav kroppen eller med pinnar, löv och kottar. Lärare A, 
B och C tog även upp att till varje bokstav görs en bilduppgift i form av exempelvis 
regnbågsbokstäver, ringlande ormar eller färgglada myror. Lärare A argumenterar även för vikten av 
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samarbete bland eleverna. Detta belyser läraren med att eleverna får jobba tillsammans och forma 
bokstäver eller skriva små ord på tavlan som är kopplade till veckans bokstav.   

Internationell forskning om bokstavsinlärning och vilken typ av inlärningsmetod som var mest lämplig 
har visat att de elever som blev undervisade genom ljudmetoden hade till sin fördel att tidigt skapa en 
förståelse till den fonologiska- och den fonemiska medvetenheten (Burnham et.al, 2013; Chapman 
et.al, 2018). I den ena studien behandlades det att de elever som vars undervisning började i 
ljudmetoden hade lättare att lära sig språket, och speciellt för dem eleverna som hade begränsad 
fonologisk eller fonemisk medvetenhet. De elever som endast undervisades med helordsmetoden löpte 
risk att misslyckas med att knäcka läskoden, då de går miste om kunskap om alfabetisk avkodning 
(Chapman et.al., 2018). Att använda en kombination av ljudmetoden och helordsmetoden ansågs 
därför vara det metodval som var mest lämplig att undervisa elever (Chapman et.al, 2018, s.98). 
Denna slutsats bekräftades av mina respondenter som belyste att de arbetade med både ljudmetoden 
och helordsmetoden. Exempelvis lärare A och C förklarar att vid introduktion av en ny bokstav börjar 
de med att lyssna på bokstaven, ljuda den och prata om hur den ser ut. De förklarade att de även 
arbetar med helordsmetoden i arbetsboken genom att arbeta med ordbilder, för att skapa 
förutsättningar för eleverna att snabbare komma igång med läsningen. I årskurs 1 läggs mer fokus på 
att skapa förståelse till både den fonologiska- och den fonemiska medvetenheten. Respondenterna 
förklarade att de fokuserar på att eleverna ska lära sig alfabetet och bokstäverna samtidigt som de 
börjar läsa enklare texter. Detta är något som både Axelsson och Jönsson (2009) samt Westlund 
(2009) belyser att fokus ska läggas på under första skolåret. Alla fyra lärare lägger stor vikt i att genom 
att sammanlänka skrivandet, helordsträning, läsning och bokstavsinlärning ger man eleverna 
färdigheter att knäcka läskoden och komma igång fortare med läsningen. Detta var ett tydligt och 
gemensamt mål som respondenterna uttryckte att de strävar efter under första läsåret.  

5.2. Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka och jämföra hur lärare i grundskolan utrycker att de 
undervisar i och lär ut svenska alfabetet. Med hänsyn till forskningsfrågorna ansåg jag att intervjuer 
var fördelaktigt som metod för datainsamling. Detta eftersom att jag genom intervjuer av en 
semistrukturerad karaktär fick möjligheten att ställa öppna frågor, följdfrågor som dök upp under 
intervjuerna (Denscombe, 2016, s.265). Vissa av följdfrågorna var sålunda inte antecknade i förväg då 
dessa byggdes på efter lärarens uttalanden. Som fördel av att intervjua två relativt nyexaminerade 
lärare och två mer erfarna lärare fick jag möjligheten att analysera och granska om det fanns någon 
skillnad på erfarenheten mellan lärarnas undervisningsupplägg. Som det nämns i urvalsavsnittet, 3.1, 
har tidsbegränsning varit den mest avgörande faktorn av antalet respondenter. Till följd av detta blev 
genomförandet begränsats till fyra intervjuer för att få ett så brett och informationsrikt material som 
möjligt. En nackdel och begränsning med detta metodval är att jag inte kunde undersöka om det som 
respondenterna uttryckte stämmer då inga observationer genomfördes. Om observationer hade tillförts 
i studien hade jag kunnat undersöka undervisningen djupare och granskat samtliga lärares uttalanden. 
Detta är något som Denscombe (2016) lyfter när det kommer till nackdelar med intervjuer och 
validiteten i data, att det inte råder konvergens mellan ord och handling (a.a., s.289).  

Ett alternativ på hur denna studie hade kunnat genomförts annorlunda skulle kunna ha varit att 
intervjua fler lärare och välja en kombinerad metod i form av intervjuer med observationer. Fördelar 
med en kombinerad metod hade kunnat leda till en djupare kunskap och mer validitet i data som följd 
av den bredare metodformen. Nackdelen med kombinerad metod kan som nämnts i urvalavsnittet 3.1, 
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vara att det blir mer tidskrävande. Att använda flera medverkande i studien kan öka realiteten, om de 
hävdar samma sak kring ämnet, men detta kräver samtidigt mer tid till transkribering och analysering 
av materialet. Ett större antal respondenter hade inte nödvändigtvis bidragit med någon extra 
information, men säkerligen skapat en större bredd av erfarenheter och arbetssätt. 

Jag genomförde fyra intervjuer och valde att spela in dessa och transkribera i efterhand för att öka 
studiens reliabilitet (Patel & Davidson, 2011, s.104). Genom inspelningarna kunde jag i efterhand gå 
tillbaka och lyssna på intervjuerna för att försäkra att transkriberingarna var korrekta. Efter 
genomförandet av intervjuerna och transkriberingen upptäcktes ett problem med urvalet av 
respondenter. Som behandlats i urval 3.1. valdes respondenterna utifrån bekvämlighetsaspekten och 
tillgänglighetsfaktorn (Denscombe, 2016). Att intervjua personer som jag till en viss del känner ansågs 
jag vara till en fördel för denna studie, men som i efterhand insågs ha en nackdel med 
bekvämlighetsaspekten. Fördelen med att intervjua personer man känner var att varken jag eller 
respondenten var nervösa eller obekväma under intervjun. Medan nackdelen var att respondenterna 
riskerade att glömma eller utelämna vissa saker i sina uttalanden på grund av bekantskapen. 
Exempelvis med min tidigare handledare upptäckte jag att hen glömde nämna betydande delar kring 
sin undervisning som jag vet om från min vfu-period. Om jag hade genomfört denna studie igen hade 
jag således valt att förändra urvalet av respondenter. För att undvika att respondenterna är för bekväma 
och tar för givet att jag har vetskap om deras undervisning och planering, hade jag därför valt lärare 
jag inte haft kontakt med tidigare.   

5.3. Didaktiska implikationer 
Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap om hur lärare i årskurs 1 introducerar och arbetar 
med alfabetet och bokstäverna i bokstavsundervisningen. Som nyexaminerad lärare kan det finnas 
många frågor om hur man ska börja med bokstavsinlärningen och läsningen, och genom denna 
undersökning och jämförelse har jag fått möjligheten att ta del av fyra olika lärares utsagor om deras 
undervisning i detta ämne. Genom resultatet gav det mig svar på mina frågeställningar och bidrog 
även med ny kunskap som jag själv kan ta med mig till min framtida yrkesroll. Det resultat som denna 
studie fick, kan även stötta befintliga lärare att få tips på hur de kan utveckla sin undervisning. Som 
lärare är man aldrig färdigutbildad, det finns alltid nya metoder och strategier att undervisa med. 
Därför är det viktigt att studier som denna görs – för att redovisa och belysa olika sätt lärare kan arbeta 
på. Oberoende av resultatet som denna studie fick, kan resultatet ändå stödja till vidare 
utvecklingsarbeten om didaktiken i undervisningen i både förskoleklass och årskurs 1. Det som vidare 
skulle kunna vara intressant att undersöka är i vilken årskurs som bokstavsinlärningen är mest lämplig 
att börja i – förskoleklass eller årskurs 1? Ett annat intresseväckande alternativ på en större 
forskningsstudie skulle kunna vara att studera hur första- och andraspråkselever tar in 
bokstavsinlärningen genom olika tillvägagångssätt och metoder samt om de skiljer sig eller inte. Båda 
dessa alternativ på vidareforskning skulle kunna vara till hjälp för både nyexaminerade och mer 
erfarna lärare – en lärares ”verktygslåda” kan aldrig bli för full. 
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Bilaga 1 – Samtyckesblankett  
 
 
Bokstavsinlärning i undervisningen  
 
 
Hej! 
Tack för att du vill medverka i min studie om hur lärare uttrycker att de lär ut alfabetet i årskurs 1. 
Studien ligger till grund för en uppsats i pedagogik på avancerad nivå som jag skriver på Stockholms 
universitet inom lärarutbildningen. 
 
Studiens upplägg:  
Först bokar vi tid för en intervju som planeras ta 10–15 minuter. Under intervjun kommer jag ställa 3 
frågor och 3 följdfrågor kring hur du arbetar med bokstavsinlärningen under första läsåret.  
Denna forskning kommer att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2017) framtagen av 
Vetenskapsrådet. Jag kommer inte att samla in några personuppgifter såsom namn eller ålder och all 
data kommer att anonymiseras i uppsatsen. 
 
Deltagande i detta projekt är helt frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring avbryta. 
Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 
mig. 
 
 
Jennifer Söderström 
jennifersoderstrom@live.se 
 
 
 
 
Informerat samtycke 
Genom att skriva under bekräftar du förstått den skriftliga information du blivit delgiven ovan och att 
du förstått att ditt deltagande i studien är frivilligt, och att du när som helst kan välja att avbryta. 
Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att delta i studien och att data som samlats in 
från dig används i forskning- och utbildningssyfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––          ––––––––––––––– 
Namnteckning                 Datum   



 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

1. Hur arbetar du med bokstavsinlärningen?  
 

2. Vilken/vilka bokstäver börjar Du med i din bokstavsundervisning och varför?  
 

3. Finns det några läromedel eller verktyg som du använder, i så fall vilka?  
 
 

Följdfrågor  
 

4. hur länge arbetar du i detta område? (Vart börjar ni och långt ska eleverna ha kommit under 
första läsåret).  
 

5. Vad gör du var under läsåret inom bokstavsinlärningen? augusti till juni.   
 

6. Hur långt vill du att eleverna ska ha kommit efter första året i juni? Brukar de göra det? Vad 
gör du om de inte har kommit dit?   

   



 

Bilaga 3 – Frågeformulär  
 

Frågeformulär – Bakgrundsinformation 
 

 
 
 
Lärarlegitimation:   Ja  Nej  
 
 
 
Erfarenhet inom yrket (svara gärna i år): 
 
 
 
 
 
I vilken ort utbildade du dig?  
 
 
 
 
Vilket år tog du examen?   
 
 
 
 
I vilka årskurser och ämnen är du behörig i?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!   



 

Bilaga 4 – mejlförfrågan till 
intervjupersonerna  
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jennifer Söderström och jag studerar till grundskolelärare F-3 vid Stockholms 
universitet. Jag läser termin 8 och tar examen i januari 2019 och det är nu dags för mig att skriva mitt 
självständiga arbete på avancerad nivå.  
 
Mitt arbete går ut på att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med bokstavsinlärningen. Materialet 
till min studie kommer jag att samla in genom kortare intervjuer med pedagogen på ca.10–15 min. Din 
medverkan är frivillig men mycket betydelsefull för mig. Jag kommer endast att ställa frågor som 
handlar bokstavsinlärningen och därmed berör inte min undersökning enskilda elever. Det kommer 
inte heller framgå i min studie vilken skola jag gjort undersökningen i.  
 
Om ni inte vill delta i undersökningen var vänlig kontakta mig och om ni har frågor angående detta, 
var god ring alternativt maila mig.  
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 
 

Med vänliga hälsningar, Jennifer Söderström 
 
 
 
 
 
 
E-mailadress: jennifersoderstrom@live.se 
Telefon: xxx–xxx xx xx 
 
Ansvarig handledare:  
Stockholms universitet 
Per Blomqvist 
E-mailadress: per.blomqvist@isd.su.se     



 

Bilaga 5 – Bearbetningsmatris  
 
Lärare Fråga 1: 

Hur jobbar du med 
bokstavsinlärningen? 

Fråga 2: 
Vilken/vilka bokstäver börjar Du med i 
din bokstavsundervisning och varför? 

Fråga 3: 
Finns det några läromedel 

eller verktyg som du 
använder, i så fall vilka? 

A    

B    

C    

D    

 
Lärare Följdfråga 1: 

hur länge arbetar du i 
detta område? 

(Vart dom börjar och 
långt de ska ha 

kommit under första 
läsåret). 

Följdfråga 2: 
Vad gör du vad under läsåret inom 

bokstavsinlärningen? augusti à juni. 

Följdfråga 3: 
Hur långt vill du att 

eleverna ska ha kommit 
efter första året i juni? 

Brukar dom göra det? Vad 
gör du om de inte har 

kommit dit? 

A    

B    

C    

D    

 
 
   



 

 
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


