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Abstract 

Läsundervisning, dess syfte och innehåll har förändrats genom 
historien. Det har även skolan, dess form och innehåll gjort. Idag är det 
viktigt att anpassa läsundervisningen till alla elever utifrån deras 
förutsättningar och behov (Lpo 94, 2005). Syftet med vår studie är att 
fördjupa våra kunskaper om hur läsundervisning kan bedrivas. I 
litteraturbakgrunden fokuserar vi på olika faktorer som krävs för att 
eleverna ska anamma läsningen samtidigt som vi redogör för två 
vanliga läsundervisningsmetoder som kan användas i undervisningen. 
För att framställa data använder vi en kvalitativ ansats, där nio stycken 
lärare i skolår ett, i en kommun i Norrlands inland, intervjuas och 
observeras. Resultatet i studien visar att lärarna arbetar med ett visst 
material som grund, dessutom väljer de att ta in material och uppgifter 
för att tillgodose alla elevers behov. Samtidigt har de liknande mål med 
sitt arbetssätt, vilket var att eleverna skulle känna att undervisningen är 
rolig och lustfylld. I vår diskussion har vi beskrivit och analyserat vårt 
syfte, hur några lärare bedriver sin läsundervisning i skolor ett.  
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 Inledning  
Att kunna läsa är grundläggande för alla individer idag. I skolans alla 
ämnen krävs det att man kan läsa men läsförmågan är också betydelse-
full för utvecklingen av vårt samhälle eftersom många verksamheter är 
beroende av att man kan läsa. PIRLS (2007) (Progress in International 
Reading Literacy Study) är en omfattande studie av elevers förmåga att 
läsa. I undersökningen deltog fyrtiofem länder, med elever i skolår fyra. 
Studien utfördes år 2006 men har också genomförts år 2001, Sverige 
deltog vid båda tillfällena. Syftet med PIRLS studien var dels att studera 
hur läsförmågan förändras över tid och dels se hur svenska elevers 
läsförmåga förhåller sig till elever i övriga länder. Resultatet från PIRLS 
studien 2006, visar bland annat på en nedgång av andelen starka läsare 
jämfört med den tidigare studien från 2001. Svenska elever lyckades 
mycket väl i läsning ur ett internationellt perspektiv och låg 2001, när 
studien genomfördes, överst i topp av de deltagande länderna. I 2006 
års studie har dock svenska elever tappat placeringar och man kan se en 
signifikant tillbakagång på den internationella lässkalan. I PIRLS studien 
är det elevers läsförståelse som är i fokus samt individens motivation 
och intresse för läsande. En viktig dimension i läsning som inte ingår i 
studien var elevers förmåga att avkoda (Skolverket, 2007).  

För att lära sig läsa, visade PIRLS (2007) att det är viktigt att eleverna får 
undervisning i avkodning och förståelsearbete vilket också inkluderar 
arbete med att utöka ordförrådet. Studien har visat att Sveriges elever 
får lite tid till sådan undervisning om man jämför i ett internationellt 
perspektiv. Undervisningen i skolans tidigare år domineras av formell 
färdighetsträning vilket innebär bokstavsarbete och avkodning. Dessut-
om visade PIRLS studien vikten av lärarnas kompetens och kunskap om 
läsandet för att kunna stödja elevernas läsutveckling. I studien kan man 
se att svenska lärare ligger bra till när det gäller kompetensen och det 
stöd de har i sitt arbete. I studien poängteras det också att det finns goda 
anledningar till att överväga förstärkning av lärarkompetensen, efter-
som bara hälften av lärarna har fått sex eller fler timmars kompetensut-
veckling under de senaste två åren inom läsning. Även fortbildning 
inom lässtrategier och avkodning är något som studien visar att det 
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skulle behövas mer av. Samhället utvecklas och förändras i snabb takt så 
fortbildning är en förutsättning för lärarens fortsatta kompetens. 

Ytterligare en undersökning som låg till grund för vårt val av ämne i 
examensarbetet var studien från Landsfjord (1999). I den studien har de 
undersökt vilka faktorer som framgångsrika lärare arbetar med i läs- 
och skrivinlärning. Syftet med studien var att definiera, beskriva och 
försöka förstå vad det är som gör att vissa lärare uppnår framgång i sin 
läs- och skrivundervisning i de tidigare skolåren. I studien har tjugo 
lärare deltagit, dessa valdes ut därför att de alltid har visat bra resultat i 
sin läs- och skrivundervisning. Några av de centrala faktorerna som 
studien visade i syfte att bedriva god läsundervisning, var att lärarna 
tyckte om att arbeta med elever samt att de var säkra i sin lärarroll och i 
de undervisningsstrategier de hade valt. Dessutom kombinerade lärarna 
målmedveten undervisning, flexibilitet i planering och genomförande 
samt att de hade ett stort kontaktnät med kollegor och föräldrar. De 
flesta lärarna gav hemläxa i läsning och skrivning som var individuellt 
anpassade. Ytterligare en gemensam aspekt för lärarna var att de 
skapade förutsättningar för att eleverna skulle kunna ta ansvar för sitt 
eget lärande. Detta skedde redan från skolår ett, där eleverna fick 
planera och ta ansvar för egna uppgifter. Lärarna reflekterade också 
över sin undervisning och relaterade det till hur eleverna lär, ”both what 

pupils learn and how they learn is improtant” (Landsfjord, 1999 s. 6).    

Alla sjuåringar kommer till skolan med olika erfarenheter, de har olika 
intressen och de har kommit olika långt i läsutvecklingen. Därför anser 
vi att det är viktigt att lärare har god kännedom om hur man kan 
planera undervisningen för att möta eleverna på deras nivå i läsningen. 
Liberg (2006) framhåller att alla elever befinner sig på olika nivåer i sin 
utveckling. Genom att anpassa de språkliga verksamheterna till den 
enskilda elevens förutsättningar underlättar man lärandet. Elbro 
(1993/2004) menar att lärarnas kunskap om läsning har en central roll 
för undervisningen. I Lpo 94 (2005) står det att ”hänsyn skall tas till elevers 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (s. 4).  

Med en bra och stabil grund i läsning och svenska språket får eleverna 
en bra utgångspunkt för övriga ämnen i skolan. Detta innebär en trygg 
utveckling för att möta samhället och dess utmaningar vilket framhålls i 
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PIRLS studien (2007). För att utveckla vår egen kunskap om hur läsun-
dervisning kan bedrivas, har vi bland annat fördjupat oss i två läsinlär-
ningsmetoder. Landsfjord (1999) framhåller att hur man lär sig läsa är 
ofta kopplat till olika metoder men ingen metod verkar överleva den 
andra. I studien menar Landsfjord att det inte förekom några domine-
rande läsinlärningsmetoder, utan istället en kombination av olika 
metoder för att möta individerna i klassen. Det bästa sättet borde vara 
en blandning mellan olika undervisningsmetoder skriver Landsfjord. 
Studien visade också att den sammanlagda tiden i läsundervisningen är 
av stor betydelse. De mest vanliga läs- och skriv aktiviteterna var att 
läsa högt och tyst, lära sig bokstavsljud och skriva i samband med 
läsning.  

Med Landsfjords (1999)- och PIRLS (2007) studier som bakgrund gjorde 
vi valet att skriva ett examensarbete om hur läsundervisning bedrivs i 
skolår ett i en kommun i Norrlands inland. Vi har även tagit hänsyn till 
flera faktorer som är relevanta i läsundervisningen. Därför kommer vi 
att i bakgrunden redogöra för en kort historisk tillbakablick om läsun-
dervisningens framfart, dessutom fyra aspekter för vad som är viktigt 
för att lära sig läsa. Det finns det många olika metoder och arbetssätt att 
använda sig av i läsundervisningen. Vi har i bakgrunden belyst två olika 
läsinlärningsmetoder som är vanliga men också skiljer sig åt i själva 
utförandet. Dessa två metoder har funnits sedan lång tid tillbaka och de 
används fortfarande i stor del i dagens undervisning. Avslutningsvis i 
bakgrunden tar vi upp om styrdokument och kursplaner som är viktiga 
att ta hänsyn till i sin undervisning.   
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 Bakgrund  
Vi har i bakgrunden valt att gå tillbaka till 1600-talet då man kunde se 
en begynnande läskunnighet i Sverige. Därefter vandrar vi framåt i 
historien för att närmare se hur läsundervisningen har utvecklats under 
tid i Sverige. Därpå har vi valt att fördjupa oss i fyra faktorer; avkod-
ning, läsförståelse, språklig medvetenhet och lärarens kompetens som är 
betydande för hur läsundervisning bedrivs. Dessutom har vi belyst två 
olika läsinlärningsmetoder som en grund till vår undersökning om hur 
lärare bedriver sin läsundervisning. Avslutningsvis har vi valt att belysa 
styrdokument, kursplaner och kommunens mål. Linde (2006) menar att 
dessa planer först måste transformeras (tolkas) och senare realiseras 
(verkställas) för att undervisningens innehåll ska kopplas ihop med 
styrdokumenten.  

Historisk tillbakablick 
Sverige var ett land där invånarna läste tidigt. Längsjö och Nilsson 
(2005) ger en beskrivning av en begynnande läskunnighet hos det 
svenska folket redan under 1600- talet. År 1686 kom kyrkolagen som 
föreskrev att bland annat präster och klockare men även de egna 
hemmen skulle lära människorna i socknarna att läsa. Målet med 
läsundervisningen var att svenska folket skulle klara av att svara på de 
frågor ur katekesen som prästen ställde vid husförhören, därför använ-
des också katekesen som läsmaterial.   

Längsjö och Nilsson (2005) berättar att år 1842 kom Sveriges första 
skolstadga in i historien. På vissa håll i landet dröjde det innan alla barn 
fick möjlighet att gå i skolan eftersom de behövdes som arbetskraft i 
hemmen. Det ska tilläggas att barnen inte behövde gå till skolan utan 
det krav som vilade på dem var att klara skolans minikurs vilken bland 
annat innefattade att de skulle läsa rent och flytande. Under mitten av 
1800–talet sjönk antalet läskunniga i Sverige. Detta kan förklaras med att 
läsningens grunder fortsatt var föräldrarnas ansvar och de flesta arbeta-
de hela dagarna och hade ingen möjlighet att lära sina barn läsa. Därför 
infördes år 1858 småskolan vilken hade som uppgift att ta hand om 
läsundervisningen.  
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Den första läsinlärningen i småskolorna skedde med bokstaveringsme-
toden, vilket innebar att eleverna uttalade bokstavsnamnens stavelse 
var för sig innan de sa hela ordet. När läsundervisningen blev skolans 
ansvar uppstod metoddiskussioner. Vilka metoder som skulle användas 
i skolans läsundervisning diskuterades och infördes från högre instan-
ser. Detta berodde på att lärarna i småskolan ofta var outbildade och 
därmed kunde stödjas av en väl utarbetad och genomtänkt metod 
(Längsjö & Nilsson, 2005).   

1846 kom ljudmetoden, utvecklad i Tyskland, till Sverige. Det skulle 
dock dröja till slutet av 1860–talet innan denna metod infördes i under-
visningen. De anvisningar som fanns med denna metod var att barnen 
skulle lära sig bokstävernas ljud, ljudtecken och ljudnamn (Längsjö & 
Nilsson, 2005). Lindö (2002) förklarar att man bildar en syntes när 
bokstäverna sammanfogas till ett ord och därav klargör hon att denna 
metod är syntetisk. Det ska påpekas att barnen på landsbygden, ännu i 
början av 1900–talet, undervisades med bokstaveringsmetoden (Längsjö 
& Nilsson, 2005). 

Genom denna tillbakablick har vi berört hur läsundervisningen har 
ändrats under historien. Därifrån övergår vi till att förklara vad som 
krävs för att lära sig läsa.  

Vad krävs för att lära sig läsa? 
Att lära sig läsa, innebär enligt Druid Glentow (2006), Elbro (1993/2004) 
och Taube (2007) att förstå innehållet i texter. För att förstå innehållet i 
texterna och bli läsare behövs två viktiga delar, avkodning och läsför-
ståelse. Båda processerna är lika viktiga, saknas en av dem kommer vi 
inte att kunna tillägna oss läsning. Det krävs dessutom att man har 
utvecklad språklig medvetenhet samtidigt som lärarens kompetens är 
avgörande för elevernas läsutveckling.  

 Avkodning 

Druid Glentow (2006) beskriver att avkodning är att ”behärska relationen 

mellan bokstäver och språkljud” (s. 28) och dessutom klara att sammanlju-
da flera bokstäver och deras ljud till ord. Elbro (1993/2004) förklarar att 
avkodning är ”egentligt igenkännande av orden” (s. 27). Om avkodningen 
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inte fungerar hos en läsare blir bokstäverna till underliga krumelurer. 
Druid Glentow (2006) betonar några viktiga utgångspunkter för att få 
eleverna att förstå sambandet mellan ljud och tecken. Det är betydande 
att börja med språkljudet (fonem), det kan man göra på flera sätt. 
Exempelvis att eleverna får lyssna var ljudet A kommer i ordet apa eller 
i ett namn som eleverna väl känner igen. Det är viktigt att arbeta länge 
och varierat med ljudet. Efter arbetet med ljudet är det bra att gå över 
till bokstaven (grafem). Här är det bra om eleverna får arbeta med 
bokstaven på olika sätt exempelvis genom att skriva, rita eller forma 
bokstaven med olika material. Efter introduktion med ljud och bokstav 
är det bra att gå över till sammanljudning, det kan man exempelvis göra 
med bokstavskort.     

När eleven har lärt sig avkoda även kallat ”knäcka koden” bör man 
sträva mot att avkodningen blir automatisk, annars kommer det ta 
energi från läsaren att förstå innehållet i texterna (Elbro, 1993/2004). 
Vidare förklarar Elbro automatisering av avkodning förenklat i tre steg. 
Att avkodningen inte tar uppmärksamheten ifrån läsaren, att avkod-
ningen sker ofrånkomligt (om en läsare ser ett ord går det inte att 
undvika att läsa det) och att läsningen sker automatiskt. Det är viktigt 
att avkodningen är automatiserad. Taube (2007) menar att om avkod-
ningsförmågan inte är tillräckligt automatiserad kräver den mycket av 
vår kognitiva kapacitet, läsningen går långsamt och är ansträngande för 
läsaren. Det kan leda till en negativ syn på läsning. Elbro (1993/2004) 
betonar för att avkodningen ska bli automatiserad krävs mycket läsning. 
Vidare framhåller författaren att när eleverna har lärt sig att identifiera 
ord är det betydande att de får läsa mycket, vi utvecklar detta mer 
under läsförståelse.  

 Läsförståelse 

Läsförståelse innebär enligt Taube (2007) att kunna läsa mellan raderna 
och bortom raderna, det är en växelverkan mellan text och läsare. Elbro 
(1993/2004) menar att en text inte säger allt. Mycket ligger hos läsaren 
om hur innehållet i texten tolkas och hur aktiv läsaren är, för att få 
texten att hänga samman. Det finns vissa detaljer som är viktiga för att 
tillägna sig språkförståelsen i texter, det är kontexten, förförståelse och 
att läsaren själv skapar inre föreställningsbilder utifrån den lästa texten.  
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Elbro (1993/2004) framhåller att undervisning i läsförståelse bör börja 
från skolår ett. Viktigt att tänka på är att skapa förutsättningar för 
eleverna så de får förkunskap om en text. Det kan läraren göra genom 
att man samtalar om en bild, en rubrik eller läsa någon rad för eleverna 
innan man börjar läsa hela berättelsen. Därefter kan man samtala med 
eleven om vad den tror kommer hända, vad texten kommer att handla 
om eller deras förväntningar på texten. Sammanfattning, återberättande, 
att samtala om texter, hur texter är uppbyggda och vad som förväntas 
finnas i en text är effektivt när det gäller att utveckla läsförståelsen. Det 
är även betydande att läraren visar att det är skillnad mellan talat och 
skrivet språk. Nybörjarläsare läser oftast utan intonation men ju säkrare 
de blir i sin automatisering desto mer kommer de att kunna använda 
intonation (inlevelse) vid läsning, detta är viktigt att arbeta med i 
läsundervisningen. Vidare är ordförrådet en indikator på elevens 
läsförståelse, ”ett gott ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse, 

samtidigt som mycket läsning är en viktig källa till ett gott ordförråd” (Elbro, 
1993/2004 s. 151). Att träna in några ord varje dag är inget som ökar 
ordförrådet utan det krävs associationer och konkretisering för tilläg-
nandet av ord. Det viktiga är att läraren med omsorg väljer bok till 
nybörjarläsaren för att läsförståelsen ska bli så lyckad som möjligt. Det 
är viktigt att tänka på att meningarna i texterna är korta, dock inte 
sönderhackade och att berättelsen har en kronologisk ordning (Elbro).  

Ytterligare några viktiga aspekter om hur lärare kan arbeta med läsför-
ståelse tar Reichenberg (2005) upp i sin studie om elevers textförståelse i 
gymnasiet. Det var elever som kunde avkoda men hade svårare att 
förstå innehållet i texter. Reichenberg pekar på några viktiga aspekter 
för att elever lättare ska kunna skapa mening i vad de läser. Dessa är 
bland annat att texterna är en del av undervisningen och att läraren 
leder strukturerade samtal kring texterna, där både lärare och elev är 
delaktiga. Ytterligare en viktig detalj som stärkte eleverna var att läraren 
ställde en fråga i taget, vid samtal om textinnehållet. Annars kan frågor-
na bli obesvarade, det kan leda till att eleverna blir förvirrade eller att de 
inte vet vad de ska svara. Detta var för elever i gymnasiet men det är 
betydande att arbeta med läsförståelse redan från tidiga skolåren. För 
att läsundervisningen ska bli effektiv, krävs det någon som kan motive-
ra och stötta eleverna i deras steg mot att bli självständiga läsare och där 
är läraren betydelsefull menar Frykholm (2007). 
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 Språklig medvetenhet 

För att utveckla sin språkliga medvetenhet krävs att man leker med 
språket, dess form och innehåll. Elever som har medvetenhet om 
språkljud kan förstå att detta motsvarar en bokstav, vilket ger dem en 
mental förberedelse att ta emot instruktioner i läsinlärningssituationen 
(Svensson, 2005). Fantasi och kreativitet bör vara drivkraften när man 
experimenterar med språket vars syfte är att stärka elevernas språkliga 
medvetenhet (Frykholm, 2007). Läraren har därför en viktig roll i att 
uppmuntra elevens nyfikenhet på språket, det leder till att eleven når en 
allt högre språklig medvetenhet (Svensson, 2005). Svensson förklarar 
också att de som lekt med språket kommer i större grad, än de som inte 
har gjort detta, vilja lära sig läsa.  

I språklig medvetenhet ingår även att klara övergången från talspråk till 
skriftspråk (Myrberg, 2007). Genom att utveckla sin förmåga att skifta 
mellan språkets uttrycksplan och innebördsplan, alltså mellan form och 
innehåll, kan man även utveckla sin egen språkliga medvetenhet. I 
språklig medvetenhet ingår även den fonologiska medvetenheten vilket 
innebär att eleverna är medveten om språkets minsta delar, språkljuden 
(Svensson, 2005). För att utveckla sin fonologiska medvetenhet innan 
läsinlärningen börjar, menar Svensson att eleverna kan leka med språket 
i dess fonologiska form genom att rimma.  Heward (2003) framhåller att 
aktiviteter som exempelvis rimma ord, har positiva effekter på läsning 
och skrivning hos elever som ännu inte läser. 

 Lärarens kompetens 

Det finns många viktiga faktorer för att eleven ska anamma läsningen. 
En av dessa faktorer är lärarens kompetens. Elevernas läsinlärning är 
viktig för att de ska lyckas klara sig i samhället. Därför bör man inte som 
lärare gå in i skolans värld utan någon som helst kunskap om vad som 
krävs i läsinlärningen, vilket Elbro (1993/2004) framhåller. Av de orsa-
kerna har vi valt att lyfta fram olika faktorer hos läraren som anses vara 
av vikt för att eleverna ska utveckla sin läsinlärning.  

Den enskilda viktigaste faktorn som har störst inverkan på elevernas 
läsförmåga är lärarens kompetens. Det är även faktorn som skolan fogar 
över. Lärarnas kompetens är viktig och visar på hur väl eleverna klarar 
undervisningen och lär sig. En nyckelperson, när det gäller att väcka 
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intresse men även skapa en kreativ och utvecklande miljö i skolan, är 
läraren. Därför är det av stor vikt att denne har kunskap om hur bland 
annat läsinlärningen och språkutvecklingen går till. Detta för att kunna 
ta tillvara på och fånga upp elevernas egna erfarenheter men även för 
att stimulera ett lustfyllt lärande (Frykholm, 2007). Undersökningar har 
visat att de mest framstående lärarna är de som har ingående kunskaper 
om elevers språkutveckling samt läsprocessen (Myrberg, 2003). Dessa 
lärare arbetade även på ett systematiskt strukturerat arbetssätt som tar 
utgångspunkt i eleverna och dess förmåga. Landsfjord (1999) beskriver i 
sin studie om lärarnas syn på hur undervisningen bör struktureras. Det 
framkom att de flesta lärarna i studien föredrog en balans mellan 
strukturerad och öppen syn på läs- och skrivundervisning. Lärare som 
arbetar med läsundervisning har ett ansvar i att känna till elevernas 
läsprocess, eftersom det är kunskap om vad läsning handlar om. Har 
läraren den kunskapen vet den vad eleven ska tillägna sig men detta 
kan även utgöra grunden för värdering av enskilda elevers starka och 
svaga sidor i läsningen (Elbro, 1993/2004). Elbro menar att ju mer 
läraren vet om läsning desto bättre blir läsundervisningen då det inte är 
säkert att en elev som har svårt för att läsa, har svårt med alla delarna i 
läsprocessen. Läraren kan även använda denna kunskap för att veta 
målet för undervisningen vilket också kan vara till hjälp då arbetssättet 
ska individanpassas efter elevernas nivå och intressen. Elbro hävdar att 
analysen av elevernas läsprocess är så värdefull att den borde betraktas 
som en viktig del i lärares kunskap.  

Myrberg (2003) framhåller vikten av att utgå från eleverna, för att de ska 
känna motivation för arbetet. I PIRLS (2007) poängterades det att 
lärarna inte alltid anser att elevernas erfarenheter och kunskaper passar 
in i skolan. Vidare betonas det i studien att om detta sker, att elevernas 
erfarenheter och kunskaper negligeras av läraren, kan de tappa lusten 
att lära. Lärarens uppgift är att stödja eleverna i dess utveckling och vet 
de vad eleven har svårt med kan läraren anpassa material utifrån 
elevens förmåga. Genom att göra detta känner eleven att den klarar av 
uppgifterna (Frost, 2003/2009). Även om vissa delar i materialet kan 
vara lite svårare är det viktigt att läraren uppmuntrar eleverna för att de 
ska känna glädje i det hela (Danielsson et al. 2006). Svenskans språkljud 
är något läraren bör ha kunskap om samt förmåga att i minsta detalj 
identifiera ljuden i sitt eget talade språk. Kunskap om svenskans språk-
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ljud är något som ofta blir nedvärderat. Detta trots att de lärare som har 
kännedom i detta har mycket i gengäld av skriftsystemet. Lärare med 
denna kunskap är bättre på att välja rätt material till eleven (Elbro, 
1993/2004). De lärare som lyckas bäst i att ge eleverna en god läsförmåga 
är de som kan ”avläsa” sina elevers inlärningsstrategier. Dessa har även 
en dialog med eleverna och är öppna och lyhörda för denna. Här måste 
man dock vara medveten om att bedömning i läsutvecklingen måste 
vara en kontinuerlig del i lärarens arbete och med det menas att man 
regelbundet måste se hur eleven utvecklas i sin läsning (Myrberg, 2007). 

Nedan har vi även valt att redovisa en annan faktor, hemmet, som har 
stor betydelse för elevernas läsinlärning. Denna faktor har vi inte 
undersökt men har valt att ta med ändå eftersom lärarna har i uppgift 
att förmedla till föräldrarna vikten av delaktighet i elevernas läsutveck-
ling. Andersson et al. (2006) och Svensson (2005) framhåller föräldrarnas 
betydelse i sitt barns läsutveckling. De anser, genom att introducera 
barnen för böcker så motiverar man dem till läsning samtidigt som man 
skapar en tradition som barnen får med sig in i skolan. Har man tillgång 
till böcker och skrivmaterial samt föräldrar eller syskon som uppmärk-
sammar eleverna på skrift i dess närhet och som samtalar med dem så 
stärker man dess motivation. Myrberg (2007) förklarar att uppväxtmil-
jön har stor betydelse för elevernas motivation för att de ska stimuleras i 
sin läsutveckling. Dock har inte alla elever samma ”lässtimulans” från 
hemmet beroende på föräldrarnas eget intresse. Här har skolan en viktig 
uppgift och främst lärarna som på ett positivt men även respektfullt sätt 
bör förklara vilken viktig uppgift föräldrarna har i sitt barns läsutveck-
ling. Genom att ge råd och tips på hur man som förälder kan engagera 
sig byggs ett viktigt förtroende upp mellan skolan och hemmen. Detta 
förtroende gäller det inte bara att skaffa sig gentemot föräldrarna utan 
det är av ännu större vikt att eleverna får förtroende för lärarna då detta 
är en viktig del för en lyckad inlärning (Frykholm, 2007). 

Vissa elever kan känna att de inte hör hemma i skolan på grund av 
deras bakgrund. Detta kan leda till att eleven kommer in i skolan med 
dåligt självförtroende vilket kan leda till sämre förutsättningar för 
inlärning (Frykholm, 2007). För att detta inte ska hända är det viktigt att 
läraren går in och bryter det dåliga mönstret vilket kan ske om eleverna 
känner att alla är lika mycket värda. Detta kan åstadkommas genom att 
läraren möter eleverna på ett likvärdigt sätt och skapar en trygg atmo-
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sfär. Elever som inte är så goda läsare kan få sitt självförtroende sänkt 
om denne ser sina kamrater gå om dem i läsningen vilket kan leda till 
att de inte vill läsa alls. Detta kan man förklara med att självförtroendet 
är en viktig aspekt som spelar en stor roll när man ska lära sig läsa. De 
elever som inte har tron på sig själva kan få en fördröjd inlärningspro-
cess (Andersson et al. 2006). Därför är det viktigt att läraren ser till 
elevernas olika förutsättningar och intressen samt utgår från dessa för 
att skapa ett kreativt lärande gemensamt med eleverna (Frykholm, 
2007). Detta är även något som Lpo 94 (2005) framhåller som viktigt för 
skolan och lärarna att ta fasta på i sitt uppdrag.  

För att inte tappa någon elev efter vägen måste läraren vara medveten 
om vikten att, i tidigt skede, sätta in åtgärder när man upptäcker svårig-
heter med läsning (Frykholm, 2007). Vidare varnar Frykholm för att inta 
en attityd som ”väntar och ser för det växer nog bort”. Det finns många 
diagnosinstrument som läraren kan använda för att se vart kunskaper 
brister hos eleven och dessa kan även ge tips på hur undervisning kan 
anpassas. Dessa material går vi inte in närmare på, eftersom vi inte har 
valt att fokusera på dem i vår undersökning. Frykholm anser dock att i 
lärarens yrke ingår att observera och följa elevernas utveckling. Obser-
vationerna är till för att se elevens individuella utveckling och man får 
aldrig använda detta material för att jämföra och rangordna eleverna i 
klassen.  

De flesta lärare arbetar utifrån någon form av metod i sin läsundervis-
ning. Nedan kommer vi att ge en beskrivning av två läsundervisnings-
metoder, traditionell läsinlärning och LTG som inspirerat lärare.   

Metoder för läsundervisning 
Idag finns en mängd olika läsinlärningsmetoder som används av lärare 
för att hjälpa eleverna att utvecklas i sin läsning. Elbro (1993/2004) 
skriver att det finns över 100 olika metoder för nybörjarläsning, en del 
mer kända, använda och utforskade än andra. Det kan variera mellan 
hur lärare använder sig av metoder och arbetssätt i läsundervisningen. 
Några använder sig av renodlade metoder, andra har komponerat ett 
eget arbetssätt medan några har en kombination av metoder och arbets-
sätt. Pressley (2006a) menar för att bli en skicklig läsare behöver man 
arbeta med flera delar i läsningen. Därför är det nödvändigt att använda 
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sig av flera undervisningsstrategier i läsinlärningen. Vi har fördjupat oss 
i två läsinlärningsmetoder som representerar skilda arbetssätt. Detta för 
att kunna belysa att läsinlärning kan ske utifrån olika aspekter och att 
det finns möjlighet att variera sin undervisning utifrån olika metoder.  

 Traditionell läsinlärning (ljudmetoden) 

Elbro (1993/2004) framhåller att ljudmetoden blev utbredd omkring 1930 
– talet. Redan då använde sig lärarna av att klappa stavelserna för att 
tydliggöra stavelserna i orden. Med ljudmetoden är tanken att eleverna 
ska lära sig bokstävernas ljud istället för deras namn, exempelvis ”sss” 
istället för ”äss”. En bra grund i ljudmetoden är att börja med ljudenliga 
ord, vilket innebär de ord där bokstäverna har ett standarduttal. På så 
sätt kommer eleverna snabbt att kunna läsa kortare texter med nya ord. 
Elbro presenterar fyra olika varianter av ljudmetoden, den analytisk-

syntetiska ljudmetoden, vilken innebär att man utgår från hela ord, 
genomför en analys av bokstäverna och översätter dem till ljud. Den 
syntetiska ljudmetoden, innebär att man ”konsekvent utgår från de enskilda 
bokstävernas ljud och kombinerar dessa – vare sig det blir ord eller inte” (s. 
109). Den normala ljudmetoden, innebär att man ”utnyttjar ljudhärmande 

ord till exempel ”sss” för ormens väsljud eller ”vvv” det ljud man säger när 

man fryser” (s. 109). Den artikulatoriska ljudmetoden, ”innebär att eleverna 

stöder sig på uttalet av de enskilda ljuden” (s. 109), detta för att eleverna ska 
skapa förståelse för att artikulera. Dessa fyra metoder är tänkta att 
komplettera varandra.  

Vidare beskriver Elbro (1993/2004) att det finns mycket forskning om 
effekten av ljudmetoden, den allmänna bilden är att ljudmetoden är 
positiv vid första läsinlärningen. Elbro menar att orsaken till att ljudme-
toden fungerar bra beror på att metoden fokuserar på bokstäverna och 
deras ljud, det medför att eleverna lär sig en bra strategi från början. 
Druid Glentow (2006) framhåller att mycket energi i läsundervisningen 
läggs på att eleverna ska lära sig alfabetet och bokstavsljuden. Det finns 
också några teoretiska invändningar till ljudmetoden som Elbro 
(1993/2004) betonar. Det är att läshastigheten blir långsammare och att 
läsarna har svårare att uppfatta innehållet i texter. Däremot framhåller 
Elbro att undersökningar i praktiken visar att dessa invändningar inte 
stämmer. Läshastigheten blir inte lägre och eleverna har inte svårare att 
förstå innehållet i texter än i andra metoder. Elbro anser att eleverna 
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snabbt blir självständiga läsare, de lär sig snabbare att läsa nya ord på 
egen hand, eleverna blir bättre på att stava och på att förstå innehållet i 
texterna. Ljudmetoden anses vara väldigt effektiv om eleverna snabbt 
ska utveckla redskap för att bli självständiga läsare.  

Elbro (1993/2004) nämner några läsläror som innehåller många ljudenli-
ga ord, exempelvis Första läseboken med uppföljarna Andra läseboken och 
Tredje läseboken samt Nu läser vi A till C. Druid Glentow (2006) menar att 
traditionell läsinlärningsmetod har fått en negativ klang och har ibland 
även kallats för läseboksmetod. Vidare beskriver författaren att det 
viktigaste med denna metod är att eleverna blir säkra i avkodning och 
för att bli det är arbetsgången den att man arbetar från början med 
delarna (bokstav/ljud). Det är för att lägga en stadig grund till läsning. 
Här arbetar lärarna ofta med olika läsläror som är uppbyggda med ord 
som är fonografiskt enkla, exempel på det kan vara ”mor ror”. I läsläror 
finns oftast alltid bilder i böckerna för att förstärka ordens betydelse. I 
läsläror används också ord som bildas utifrån de första inlärda bokstä-
verna, det kan bli vilka ord som helst, ord som inte ligger i elevens 
begreppsvärld. Därför menar Druid Glentow att traditionell läsinlärning 
till en början kan uppfattas som tråkig och ordförrådet kan till en början 
bli enkel. Leimar (1974) kritiserar vissa läsläror eftersom hon anser att de 
kan hämna elevernas språkliga utveckling. Dels för att de inte stimule-
rar elevens intresse, motivation för läsning samt att bilderna i läslärorna 
tolkas utifrån elevernas begreppsvärld och bilden får en annan betydel-
se än den som är tänkt. Om läsläror börjar med konstlade och torftiga 
ord och begrepp samt meningslöst innehåll för eleven, kan det bidra till 
misslyckande och tristess. Därför förordar Leimar att hennes metod ska 
användas i undervisningen av eleverna.   

 LTG – läsning på talets grund 

Under 1970–talet kom Ulrika Leimar ut med sin bok LTG. I boken 
presenterade Leimar sin undervisningssyn samt metod om läsundervis-
ning och det blev revolutionerande i dåtidens samhälle. Det blev ban-
brytande eftersom tidigare läsinlärning hade gått från delarna i läsning 
till helheten. I LTG arbetar man först med förståelsen, helheten som ord, 
meningar och texter (Lindö, 2002). Leimar (1974) beskriver att hennes 
tanke med metoden var att utgå från att lära barn läsa utan att strikt 
följa en läslära, utan istället bygga på elevens eget språk och utgå från 
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elevens personlighet. Detta med bakgrund till att Leimar hade märkt att 
elever kunde läsa vissa komplicerade ord som exempelvis 
ASTRONAUT men inte ett enkelt ord som VÄV. Leimar menade att 
ordet VÄV inte fanns i elevens begreppsvärld eller ordförråd samt att 
bilden som skulle komplettera förståelsen av ordet VÄV var ologisk. 
Leimars erfarenheter av bilder är att de kan vara meningsfulla om de är 
illustrerade av eleven själv, annars menar Leimar att bilder kan stjälpa, 
därför att eleven inte associerar till det bilden är tänkt att föreställa. Till 
exempel, bokstaven A illustreras ofta med en apa, om eleven tolkar 
denna bild som en schimpans blir det obegripligt för eleven, vad A har 
med schimpans att göra.  

Vidare menar Leimar (1974) att redan innan skolstart kan många elever 
läsa, de har lärt sig genom att läsa på skyltar, texter på tv: n, datorn, i 
böcker, sitt namn med mera. Om läsinlärningen i skolan börjar med att 
introducera bokstav för bokstav och att orden i en del läsläror ofta ligger 
utanför elevens begreppsvärld, kan det hämna eleven menar Leimar. 
Det kan hämma ett självständigt tänkande samt att läsinlärningen kan 
grundlägga ett beteende med meningslöst kopierande istället för att 
tillfredsställa en utvecklande och stimulerande process hos eleven. 
Därför anser Leimar att det är viktigt att utgå från elevens eget talade 
språk. Dessutom betonar Leimar att läraren vid läsövningar bör utgå 
från ord som ligger inom elevernas begreppsvärld och att eleverna får 
se, höra och ljuda med i samband med att textmaterialet växer fram. På 
så sätt menar Leimar att eleven lär sig läsa på ett effektivt sätt.  

I LTG har Leimar (1974) byggt upp metoden i fem faser för att skapa 
rutiner för metodanvändandet. Den första fasen samtalsfasen, innebär att 
eleverna samtalar i grupper om cirka sex till sju stycken, om exempelvis 
ett föremål, en händelse, ett experiment eller liknande. Syftet med 
samtalsfasen menar Leimar är att eleverna i grupp har ett större ordför-
råd än vad en ensam elev har. Under samtalsfasen utvecklas elevernas 
begreppsbildning, verbal kategorisering och gruppdynamiken gynnas. I 
den andra fasen, dikteringsfasen, diskuterar också eleverna i grupp och 
tillsammans försöker de komma på formuleringar av en text om det som 
eleverna samtalade om i samtalsfasen. Läraren skriver upp elevernas 
meningar på ett blädderblock. Leimar menar att det som är viktigt att 
tänka på här är att gruppen är överens om hur meningen ska vara innan 
läraren skriver ner den. Syftet med dikteringsfasen är att i denna fas kan 
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det uppstå diskussioner, ordförrådet stärks och eleverna får se hur deras 
talade språk blir till text. Samtidigt som läraren skriver ner på blädder-
blocket är det viktigt att eleverna är med och ljudar. Den tredje fasen är 
laborationsfasen och innebär att läraren skriver ner en massa bokstäver, 
ord, ändelser eller hela meningar ur klassens text, utifrån den nivån 
eleverna är på. Därefter får eleverna söka igen orden i texten. Syftet med 
denna övning menar Leimar är att i denna fas lär eleverna av varandra. 
När eleverna ska söka igen ordet i texten ska de ljuda i texten samtidigt, 
en del elever kan medan andra inte kan. Det medför att de som inte kan 
ändå följer med i texten och de upplever att de kan något, tillslut 
kommer eleverna tillägna sig orden i texten. Den fjärde fasen kallas 
återläsningsfasen. Alla eleverna har ett eget papper med samma text, där 
de individuellt för lärarna ska läsa innehållet. Här kan läraren se vilka 
ord som eleven behärskar och stryker under de ord som eleven har 
svårare för. Det är viktigt menar Leimar att läraren hjälper till och läser i 
texten och eleven läser med när den kan. Den femte och avslutande 
fasen kallas för efterbehandlingsfasen. Läraren stryker under ord i texten 
som eleverna får skriva ner på tomma kort. Det är även bra om eleven 
illustrerar till bilden för att tillslut läsa orden för läraren. Korten kan 
sedan samlas i en personlig låda och sorteras alfabetiskt. Därefter kan 
korten användas till att bygga meningar med.   

Leimar (1974) menar att dessa fem faser bör kompletteras med läsläror 
och annat arbetsmaterial som stimulerar läsning. Därför menar Leimar 
att det är bra med en varierad uppsättning läseböcker i klassrummet 
som eleverna kan välja bland. Andra material som kan stimulera till 
läsning är viktigt, det kan vara stenciler med varierat innehåll, olika 
spel, bilder med mera. Det är även viktigt att eleven känner till vad som 
finns att tillgå så att de fritt kan välja efter eget intresse och egen nivå. 
Dessutom skapar det möjlighet för självständigt tänkande och att 
eleverna inte bara vänjer sig med att få allt framdukat av läraren. Leimar 
menar vidare att klassrummet bör möbleras så att det finns goda 
möjligheter till interaktion mellan eleverna samt möjligheter att arbeta 
parvis och individuellt. Leimar betonar dessa delar därför att det 
motiverar till vidare läsning samt att klassrumsmiljön som eleverna 
vistas i blir omväxlande och stimulerande. Det leder även till att det 
finns möjligheter till meningsfulla aktiviteter som eleverna kan arbeta 
med tillsammans medan läraren exempelvis hjälper en annan elev. 
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Elbro (1993/2004) funderar kritiskt kring texterna som används i LTG, 
eftersom de är skapade av eleverna själva, blir mottagare och använda-
ren av den samma, nämligen eleverna. Det kan medföra menar Elbro, 
att själva kommunikationsprocessen försvinner. Avslutningsvis menar 
Leimar (1974) att ”LTG är en individuell läsinlärning, utgående från och 

växelverkande med barnets egna upplevelser och barnets tänkande, så som det 

kommer till uttryck i dess tal” (s. 64).  

Styrdokument och kursplaner  

 Mål att arbeta mot i läsundervisningen 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962 (Lgr 62) och den första 
revideringen kom 1969 (Lgr 69). 1980 utfärdades en ny läroplan för 
grundskolan (Lgr 80) och 1994 utfärdades den aktuella läroplanen för 
grundskolan (Lpo 94). I de tidigare läroplanerna skrevs ett visst inne-
håll, ett kunskapsmått för studier, till skillnad från dagens läroplan där 
det skrivs mål för studierna (Linde, 2006). Målen i läroplanen (Lpo 94, 
2005) står i övergripande termer, det står inte klart och tydligt vilket 
ämne ett mål tillhör. Det finns också kursplaner, i dem uttrycks målen 
för varje ämne. Tanken med läroplanerna och kursplanerna är att de är 
skilda dokument och de har olika livslängd. Läroplanerna är tänkta att 
ha en lång livslängd medan kursplanerna ska kunna revideras fortlö-
pande. Tillsammans är läroplaner, kursplaner och skollagen de centrala 
dokumenten. Kommunen är ansvarig för att målen nås och att verk-
samheten styrs inom ramen för lag och värdegrund (Linde, 2006). Linde 
presenterar hur styrningen kan se ut, från starten till den enskilde 
läraren:  

• Staten: Skollag, läroplaner, kursplaner 
• Kommunen: Kommunal skolplan 
• Skolenheten: Lokal arbetsplan (LAP) 
• Arbetslaget: Lokal kursutveckling 
• Den enskilde läraren: En viss professionell integritet, omfattningen 

beroende av hur arbetslaget arbetar 
 (Linde, 2006 s. 103) 
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I kursplanen för svenska (Skolverket, 2008), finns det tydligt presenterat 
ämnets syfte och roll i utbildningen, ämnets karaktär och uppbyggnad 
samt mål som eleven lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje, femte 
och nionde skolåret.  
Inom dessa ramar förtydligas svenskämnets syfte och elevernas tänkta 
progression genom skolåren. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att 
skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Elever ska ges 
möjlighet att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att eleverna bör ges 
insikt i att språkförmågan har en stor betydelse för arbetet i skolan och 
elevens fortsatta utveckling. Även Liberg (2006) framhåller att det 
övergripande målet för allt språklärande i skolan är att eleven ska ges 
möjlighet att utveckla sin språkliga och meningsskapande förmåga. 
Liberg poängterar att det är viktigt att läraren förstår hur elever lär sig 
läsa och skriva samt hur lärarna kan underlätta för dem att bli deltagare 
och medskapare. Det medför att alla lärare har ett gemensamt ansvar 
och måste vara väl medvetna om språkets betydelse för elevens lärande.  
 
Eftersom vi har undersökt skolår ett, ansåg vi det betydelsefullt att titta 
närmare på hur kommunens mål ser ut i skolår ett. Kommunen har ett 
tydligt dokument som innefattar ämnet svenska med mål att sträva mot 
i förskoleklass och mål att uppnå i skolår ett till nio. Uppnåendemålen i 
skolår ett innefattar fem övergripande rubriker, språklig medvetenhet, 
läsa, skriva, tala och lyssna. Under varje rubrik har de sedan brutits ner 
mer konkret, vad det är eleven ska kunna (Kommunens mål, se bilaga 
3). I Lpo 94 (2005) står det att det är viktigt för den enskilda skolans 
uppdrag att verksamheten utvecklas så att den svarar mot uppställda 
mål. Vidare står det att undervisningsmålen ständigt prövas, resultaten 
följs upp och att nya metoder prövas och utvecklas.  
 
Med vetskap om hur mål, kursplaner och mer konkreta mål inom varje 
ämne, blir det tydligare att se åt vilket håll man strävar mot i sin 
undervisning (Linde, 2006). Mot denna bakgrund ska vi studera 
närmare hur läsundervisning bedrivs i skolår ett.  
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Problemformulering 
Vi ska snart ut i arbetslivet som verksamma lärare. Därför anser vi att 
resultaten från både PIRLS (2007) och Landsfjord (1999) är viktiga att ta 
till sig. Dels för att det finns många exempel på hur god läsundervisning 
kan bedrivas och vad som är viktigt att tänka på som verksam lärare. 
Dessutom är de olika faktorerna som vi fördjupade oss i under bak-
grunden viktig kunskap att ta med sig. Vidare har vi som mål i vår 
undersökning att studera hur läsundervisning, beskrivs och bedrivs av 
några lärare i skolår ett.  
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 Syfte  
Vi vill fördjupa oss i hur läsundervisning beskrivs och bedrivs i skolår 
ett i en kommun i Norrlands inland.  

 

Frågeställningar  
• Vilken utbildning och/eller fortbildning har lärarna i läsinlärning? 
• Vilka läsmetoder och eller arbetssätt använder lärare i 

läsundervisningen? 
• Hur arbetar de med metoderna/arbetssätten? 
• Går metoderna/arbetssätten att individanpassa? På vilket sätt? 
• Ser lärarna några fördelar respektive nackdelar med sitt sätt att 

bedriva läsundervisningen? 
• Vilka mål anser lärarna vara viktigast att uppnå med 

läsundervisningen i skolår ett?  
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 Metod  
Vi ville försöka förstå lärarna och hur de resonerar, i deras beskrivning 
av hur de bedriver sin läsundervisning, därför valde vi att använda oss 
av en kvalitativ ansats, vilket även Trost (2005) framhåller är en fördel. 
Med en kvalitativ ansats skulle vi enligt Trost kunna identifiera, be-
stämma vissa företeelser, vad som är kännetecknen samt struktur för 
hur läsundervisning bedrivs. Nedan presenterar vi en metodbeskrivning 
av tillvägagångssättet.   

 Urval 
Urvalet gjorde vi med bakgrund till att vi såg möjligheten att undersöka 
en viss kommun och att alla skolor kunde undersökas utan att vår 
uppgift blev för stor. Ur en geografisk synvinkel är avståndet mellan 
skolorna stort. Mellan skolan som ligger längst västerut och skolan som 
ligger längst österut, är det cirka elva mil.  

I kommunen finns sex stycken skolor varav en skola har fyra klasser, i 
skolår ett. Urvalet av informanterna blev att välja samtliga nio lärare 
som undervisar i skolår ett, för att den första läsinlärningen är tydligast 
under denna period. Här läggs grunden för all läsning vilket är en viktig 
aspekt för att klara samhällets krav (PIRLS, 2007).  

 Informanter 
Informanterna bestod av nio stycken lärare med varierad utbildning. 
Bland lärarna fanns både småskollärare, 1-7 lärare med inriktning 
svenska/SO, lågstadielärare, mellanstadielärare, språk och kulturlärare 
med inriktning mot de lägre åldrarna och förskolelärare representerade. 
Lärarnas examensår var från 1969-2006 vilket innebär att de har arbetat 
som lärare mellan 4-40 år. Några av dem har dock arbetat inom skolan 
eller förskolan innan de fick examen vilket innebar att antalet år i yrket 
egentligen var mellan 15-40 år. Lärarnas ålder sträckte sig mellan 40-62 
år. 

Endast ett fåtal av lärarna hade fortbildning inom läsning. Tre av lärarna 
hade gått kurser inom läsning, läsutveckling och förberedande läsning 
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varav två lärare hade högskolepoäng på dessa. Två lärare hade gått 
kurser och utbildningar som specialpedagogiska institutet hade anord-
nat medan en lärare hade gått specialpedagogik med högskolepoäng. En 
av lärarna hade även en utbildning inom matematik som var högskole-
baserad.  

 Genomförande 
Från början tog vi kontakt med kommunens skolutvecklare som gav oss 
några områden som de var intresserade att veta mer om. Anledningen 
till att vi tog kontakt med skolutvecklaren var för att vi sedan tidigare 
visste att kommunen hade olika områden de hade intresse att få mer 
kunskap om. Vi tyckte det kunde vara intressant att skriva om ett 
område som var aktuellt och viktigt för fler personer att ta del av. Det 
fanns många intressanta områden kommunen ville ha större kunskap 
om, vi valde ett område som låg nära vårat eget intresseområde för 
examensarbetet.  

Därefter tog vi kontakt med rektorerna på de skolor vi ville undersöka. 
Rektorerna förklarade för oss vilka lärare som undervisade i skolår ett, 
det var de lärare som vi hade intresse av att intervjua. Därpå tog vi 
kontakt med dessa lärare via telefon. De tillfrågades om intresse att 
ställa upp på intervju samt om de kunde tänka sig bli observerade 
under en svenskalektion. I samtalet med lärarna klargjordes syftet med 
undersökningen. Vi förklarade också att observationen var inriktad på 
lärarens arbete och inte eleverna. Vi gav dem några tider att välja mellan 
samtidigt som vi försökte vara flexibla om dessa tider inte passade.  

 Ljudupptagning  
Vi valde att använda oss av ljudinspelning och anteckningar. Vi använ-
de MP3 spelare och inspelningsbar mobiltelefon. Detta för att öka 
säkerheten på att våra intervjuer blev inspelade. Det fanns flera anled-
ningar till att vi önskade få spela in. Bland annat för att kunna rikta full 
koncentration på läraren och dennes svar samt möjligheten att lyssna på 
intervjuerna om och om igen, vilket vi anser har stor vikt för tillförlitlig-
heten i resultatdelen. Trost (2005) menar att fördelarna med att spela in 
intervjuer är att man kan lyssna till tonfall och ordval, upprepade 
gånger.  
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Det underlättar vid intervjun eftersom man inte behöver anteckna precis 
allt utan mer fokusera på vad respondenten svarar. 

 Intervjuer 
Vi valde att använda oss av semistrukturerad intervju. Denscombe 
(2000) menar att semistrukturerade intervjuer utmärks av att de som 
intervjuar i förväg har gjort en lista med frågor men att den som inter-
vjuar är flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Det medför att 
respondenten inte blir hindrad i att utveckla sina tankar på ett utförligt 
sätt. När vi planerade frågeställningar till våra intervjuer med lärarna, 
valde vi öppna frågor. Till en del av frågorna hade vi planerat följdfrå-
gor. Detta för att vi skulle få så öppna svar som möjligt och inte påverka 
dem i deras svar. Även Bell (1993/2006) och Hilmarsson (2003) menar att 
öppna frågor ger intervjupersonen ett stort utrymme att besvara frågan 
och berätta fritt, vilket innebär att svaren kan bli mer utvecklade.  
Hilmarsson menar att frågor kan ställas på olika sätt, genom öppna och 
slutna frågor. Öppna frågor får respondenten att öppna sig och berätta 
mer. Slutna frågor ger svar som ja och nej samt att svaren blir korta men 
med en specifik information. Några viktiga saker att tänka på när man 
ställer frågor menar Hilmarsson är att ställa korta enkla frågor, en fråga 
i sänder och invänta svar. Vid vissa frågor kunde vi be läraren utveckla 
sitt svar om vi ansåg att det inte hade gett så mycket information. Under 
intervjuerna valde vi att låta en intervjua hela tiden, med tanke på att 
det fanns möjlighet till bias (skevhet) i svaren. Detta förklarar Bell 
(1993/2006) med att när flera intervjuar kan det bli bias i att man inter-
vjuar på olika sätt fast man har samma frågeställning. Detta kan bli 
uppenbart i analysen menar Bell. 

Innan intervjun förklarade vi för läraren hur vi tänkt lägga upp inter-
vjun. Vi inledde intervjun på ett neutralt sätt. Med detta menar vi att de 
första frågorna behandlade variabler om bland annat ålder och exa-
mensår. Vi valde därefter att börja med en stor övergripande fråga 
innan vi ställde de mer specifika frågorna, gällande läsundervisning (se 
bilaga 1). Denna tekniska form kallar Patel och Davidson (1994) tratt-
teknik vilket de menar får intervjupersonen mer motiverad då denne får 
börja med att prata fritt. När vi intervjuade lärarna valde vi att sitta 
enskilt med dem. Anledningen till detta var att slippa olika störnings-
moment som finns på en arbetsplats med smällande dörrar, elever som 
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vill fråga och andra saker som kan störa under en intervju vilket Bell 
(1993/2006) och Trost (2005) menar kan störa kontinuiteten i samtalet. 
Detta gick att genomföra på nästan alla skolorna men på en skola valde 
läraren att sitta i ett utrymme där andra människor vistades. Där blev 
intervjun avbruten ett antal gånger.  

Intervjuernas omfattning skilde sig åt, i genomsnitt låg intervjuerna runt 
30 minuter. Det fanns en intervju som skiljde sig åt från de andra i tids 
omfattning. Den intervjun tog cirka 10 minuter, trots att vi försökte 
ställa olika typer av följdfrågor, för att få mer utvecklade svar. När 
intervjuerna var slut visade vi vår uppskattning gentemot lärarna och 
tackade dem för att de ställt upp.  

 Observationer 
Observationerna använde vi för att komplettera intervjuerna vilket 
innebär för vår del att se om lärarnas intervjusvar tillämpas i verklighe-
ten vilket även Patel och Davidson (1994) framhåller är en teknik som 
kan användas.  

Innan observationerna valde vi att sammanställa ett observationsschema 
(se bilaga 2). Detta för att vi båda skulle observera samma saker vilket är 
en förutsättning för observationen och resultatet. Vi valde att utgå från 
våra frågeställningar och vårt syfte innan vi bestämde vad som skulle 
observeras. Patel och Davidson (1994) förklarar att observationerna inte 
får vara slumpmässiga. Detta tolkar vi som att man inte bara går in i 
observationen och studerar utan har ett mål med det man observerar. 
Här ska man vara förberedd på vad som ska observeras vilket kräver en 
planering för att nå syftet med observationen.  

Vid observationerna använde vi oss av ett anteckningsblock och en 
penna samt det i förväg nedskrivna observationsschemat. Vi valde att 
till största delen sitta ner på var sin sida av klassrummet under observa-
tionen. Anledningen till att vi satt på var sin sida av klassrummet var att 
vi ansåg oss få en större överblick av vad som pågick om vi satt en bit 
ifrån varandra. Dock satt vi inte still hela tiden utan några få gånger gick 
vi runt när vi ville se närmare på ett visst material. Vi ville inte störa 
klassen i sitt arbete och satt därför under större delen av observationer-
na.  
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Vi ansåg för att få en naturlig observation av hur arbetet i klassrummet 
går till, krävdes det att vi inte blev ett orosmoment för eleverna. Vi fick 
hjälp av de flesta lärarna som hade informerat eleverna att vi skulle 
närvara.  I de klasser där läraren inte hade berättat att vi skulle komma, 
presenterades vi antingen av lärarna eller så presenterade vi oss själva. 
Vad vi kunde bedöma av vår närvaro i klassen var de flesta elever inte 
besvärad av oss. Under tiden som vi observerade skrev vi ner vilka 
iakttagelser vi gjorde för att efter observationens slut kunna sammanfat-
ta vad vi sett på ett gemensamt dokument. Observationerna tog mellan 
30 och 65 minuter beroende på hur långa lektionerna var.  

 Databehandling 
Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi dem. Det gav oss 
ett bra underlag för resultatdelen, där vi kunde använda resultatet från 
informanterna. Denscombe (2000) hävdar att transkribering av intervju-
erna kan vara mödosamt men att det kan utgöra en viktig resurs, vid 
analys av det samlade materialet. Att transkribera intervjuerna tog tid 
men vi kände att det blev en tillgång i vårt arbete vid sammanställning-
en av resultatdelen.  

Anteckningarna från observationerna sammanställdes och skrevs ner. 
Därefter tolkades de utifrån observationsschemat. Här valde vi att göra 
en gemensam sammanställning utifrån våra anteckningar istället för var 
sin.  

 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har presenterat forskningsetiska principer med 
syftet att skapa normer i förhållandet mellan forskare och undersök-
ningsdeltagare. Det finns fyra etiska principer som vi presenterar nedan 
och dessutom har tagit hänsyn till i vår undersökning.  

Den första etiska principen är informationskravet vilket innebär att de 
berörda deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och att de 
deltar på frivillig basis. Vid kontakten med lärarna via telefon, presente-
rade vi undersökningens syfte. Samtidigt förklarade vi att vi var intres-
serade av att både intervjua och observera, för att få bra underlag till vår 
undersökning.  
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Den andra är samtyckeskravet vilket innebär att man alltid ska inhämta 
samtycke från de personer som ska medverka i intervjun. Vid vår första 
kontakt med lärarna, via telefon, frågade vi dem om deras samtycke att 
medverka i intervjuer och observationer. Alla lärare gav sitt medgivan-
de.  

Den tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifterna om 
informanterna ska bevaras med sekretess och att inga utomstående ska 
kunna identifiera personerna i undersökningen. Innan vi började 
intervjuerna klargjorde vi att informanterna skulle bli anonyma genom 
hela arbetet och att materialet endast skulle hanteras av oss. Detta bör 
man upplysa om innan man genomför några intervjuer och att det är 
även viktigt att man håller det man lovat (Bell, 1993/2006). 

Det fjärde är nyttjandekravet vilket innebär att den data vi samlat in bara 
får användas i forskningssyfte. Vår avsikt var att använda ljudupptag-
ning under alla intervjuer. För att få tillåtelse till detta så tillfrågades 
lärarna om deras inställning till att bli inspelade. Dessutom poängterade 
vi att det är endast vi som kommer att lyssna på detta samt att vi 
kommer att preskribera det inspelade materialet när uppsatsen är 
godkänd.  

 Metoddiskussion 
Utifrån vårt syfte anser vi att vi har uppnått goda resultat med den 
metod vi valde, kvalitativa intervjuer kompletterade med observationer. 
Däremot betyder inte det att vi inte har stött på sådant som kunde ha 
gjorts annorlunda. Vi diskuterar mer om metodens tillämpning nedan.  

Tanken var att vi skulle intervjua och observera varje lärare som arbeta-
de i skolår ett i kommunen. På alla skolor utom en gick detta att genom-
föra. Utfallet på denna skola blev att vi observerade en lärare som inte 
kunde ställa upp på intervju med anledning av ett möte, samt intervju-
ades en lärare som ej hade observerats. Med anledning av detta, kan vi 
ej dra slutsatser om dessa lärare (som ej blev observerade och intervjua-
de) använder sig av de arbetssätt de framhåller och vice versa.  

När vi bokade tid med lärarna via telefon förklarade vi syftet med 
undersökningen, hur läsundervisning bedrivs i skolår ett i kommunen 
samt att vi ville observera en svensklektion. Vi anser att om tydligare 



Läsundervisning 
Ur några lärares perspektiv 
Carolina Sandholm & Ulrika 
Olander   

2010-05-13 

 

30 
 
 

instruktioner hade getts om att få observera en lektion där läsundervis-
ning bedrivs, hade nog lärarna anammat detta. Nu fick vi se övergri-
pande svensklektioner på några ställen och de lektionerna kunde tyvärr 
inte tillföra så mycket i vår undersökning. Kan man då veta om det som 
lärarna gör i klassrummet, när vi var där, är vad som brukar ske under 
normala omständigheter? Patel och Davidson (1994) menar att det finns 
nackdelar med att observera människor och att man måste fundera på 
om observationerna är representativa och om lärarna verkligen är 
spontana i sitt beteende när vi observerar.  

Vi anser att vi kan generalisera vissa delar av resultatet. Backman (1998) 
menar att en generalisering kan göras om man är säker på att det man 
finner i studien kan sägas gälla en population av grupper. Vi kan bara 
göra en generalisering av den grupp som vi har undersökt, alla lärare i 
skolår ett i en kommun i Norrlands inland. Däremot kan vi inte genera-
lisera vårt resultat i förhållande till övriga Sveriges klasslärares sätt att 
bedriva läsundervisningen i skolår ett.  

 Reliabilitet 
För att stärka reliabiliteten i våra intervjuer och observationer, valde vi 
båda att delta vid alla tillfällen. Under intervjuerna antecknades samta-
len av en av oss medan den andra förde intervjun. Detta utgör ett mått 
av reliabiliteten menar Kihlström (2007) och Trost (2005). Patel och 
Davidson (1994) kallar detta för interbedömarreliabilitet. I vår under-
sökning valde vi att använda oss av MP 3 spelare och inspelningsbar 
mobiltelefon. Vi anser att det stärker reliabiliteten i vår undersökning, 
trots att det kan vara en nackdel men vi övervägde fördelarna med att 
spela in. På grund av avståndet valde vi att intervjua och observera på 
samma dag. Tanken var att hinna observera lärarna två gånger. Med fler 
observationer av samma lärare anser vi att tillförlitligheten stärks. Vi 
menar att ett observationstillfälle inte räcker om man vill få en rättvis 
bild av vad lärarna utför under lektionstid. Även det faktum att obser-
vera det lärarna framhållit i intervjun försvåras vid bara ett observa-
tionstillfälle. Vi finner att avståndet mellan skolorna gav oss tidsbrist 
vilket begränsade oss i våra observationer.  Med detta som bakgrund 
anser vi att reliabiliteten är trovärdig och tillförlitlig.  
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 Validitet 
Validitet innebär att man har undersökt det som man har tänkt (Kihl-
ström, 2007). Författaren betonar att giltigheten ökar om redskapen man 
använder i studien är väl utprövade innan de används. Innan vi valde 
att intervjua och observera fick vi vårt intervju- och observationsschema 
godkänt av en vetenskapligt insatt person. Dessutom var MP3 och 
mobiltelefonen väl utprovade som inspelningsinstrument. Däremot har 
vi inte genomfört någon provintervju före. Emellertid kan vi stärka 
validiteten i vår undersökning med att vi använder oss av flera tekniker, 
både observation och intervju vilket Kihlström benämner triangulering 
och menar att det förstärker validiteten. Vi anser att med bakgrund till 
detta har vår studie en bra validitet.  
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 Resultat  
Under resultatet har vi sammanställt intervju- och 
observationsresultaten som vi fått fram. Vi kommer att fokusera 
innehållet i resultatdelen på läsmetoder och arbetssätt i 
läsundervisningen, individanpassad undervisning, för- och nackdelar 
med arbetet i läsundervisningen och mål att uppnå i läsundervisningen.  
 

 Läsmetoder och arbetssätt i läsundervisningen 

Elevernas förkunskaper  

Lärarna arbetade på olika sätt i sin läsundervisning. Det som framkom 
hos nästan alla lärarna var att de tog reda på vad eleverna kunde när de 
började första klass hos dem. Detta gjordes genom att eleverna fick visa 
vilken bokstavskännedom de hade, om de visste vad bokstäverna hette 
och hur de lät. Utifrån denna kunskap gick lärarna sedan vidare. 
 
”Då kollar jag upp varje barn vart de ligger och om de känner igen bokstäverna 

och om de kan ljuden… kollar om de kunde bokstavsljudet i början och i slutet 

och i mitten. Sen fick de läsa korta ord”. 

”Man tittar på bokstäver vad de kan och om de gör en skillnad… vad bokstaven 

heter och hur den låter… och om de vet vad som är ett långt ord och ett kort 

ord”. 

 

 Bokstavsinlärning 

Bokstavsträningen skedde på olika sätt. En del gick igenom alla 
bokstäverna medan andra gick igenom vissa, för att därefter låta 
eleverna välja fritt. Några lärare gick igenom en bokstav i veckan medan 
andra anpassade genomgången till elevernas fart. De allra flesta lärarna 
hade genomgång av bokstäverna med alla eleverna även om de kunde 
läsa. Här ingick att kunna forma bokstäverna. Att alla elever fick vara 
med på dessa genomgångar förklarade en lärare med: ”… jag har aldrig 

träffat på något barn hittills som är säker på hur man skriver bokstäverna”. 
När eleverna skulle forma bokstäverna använde sig lärarna av olika sätt.  
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Ett exempel var massagebollar där eleverna fick rulla bokstävernas 
form. ”Man får in mer sinnen än ett eller två men man kan använda sig av 

saker som massagebollar att rulla bokstäver, då vinner man på det”. Andra 
använde sig av vattenfärger och pennor medan andra lät eleverna 
”spåra” bokstäverna med fingrarna eller forma bokstäverna med 
kroppen. 
 
Under intervjuerna framkom att det skiljde sig mellan lärarna i deras 
uppfattning angående vikten av att skriva bokstäverna från ”rätt” håll. 
Dessa olika uppfattningar beskrivs enligt följande. 
 
” Man måste veta hur man formar bokstäverna… en elev som skriver läsligt 

och den skriver åt fel håll, för mig så spelar det inte så stor roll för det finns 

inget idag som säger att vi måste skriva skrivstil”. 

” Däremot låter ja alla få gå igenom stora och små bokstäver för att träna sig åt 

vilket håll dom ska börja med åsså vidare. Ibland så skriver man kanske finare 

saker där ja verkligen kan säga, men kommer du ihåg nu åt vicket håll den här 

ska va åt å ibland så måste dom ju få skriva för att få flowet liksom å då struntar 

ja fullkomligt i hur dom gör”. 

”Man tittar mycket på formen på bokstaven och det är noga hur den skrivs”. 

 

Introduktionen av bokstäverna kunde se olika ut mellan lärarna. En del 
hade en viss ordning på vilka bokstäver de introducerade först och som 
de även följde från år till år. Andra lärare började ofta med bokstäver 
som är lätta att bilda ord med. Det fanns också några lärare som inte 
hade någon särskild ordning medan ytterligare någon valde att gå efter 
lärobokens ordning. 
 
”Från början är det de högfrekventa bokstäverna som går enklast att göra nya 

ord med. I, S, V, A, R är ganska distinkta och tydliga”. 

” Jag börjar ju med de här som man kan förlänga.. ooo, mmm, rrr, för de är 

lättast, för de kan man inte blanda ihop med någonting”. 

”S, A, V, I, E, N, är de sex första bokstäverna”. 

”Nu på senare år har dom här böckerna varit så pass så att jag tycker man kan 

följa dom”. 

När eleverna lärt sig vissa bokstäver kom nästa steg mot att lära sig läsa. 
Flera lärare påpekade under intervjuerna att ljudning var viktigt för 
eleverna när de skulle lära sig läsa. Arbetssättet skiljde sig åt men vissa  
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av lärarna arbetade dock på liknande sätt med att låta eleverna ljuda. De 
beskrev gången i arbetssättet med att eleverna fick foga ihop ord av 
enskilda delar eller träna sig på att ljuda ihop ord av bokstäver. Några 
utgick från två bokstäver för att sedan använda sig av tre bokstäver. När 
de sedan kunde ljuda ihop dessa fylldes det på med fler bokstäver 
efterhand. Här framkom att de bokstäverna som används ska vara lätta 
att bilda ord av vilket kan ses i ovanstående svar om bokstävernas 
ordning. Det framkom även att ljudning var någonting som man måste 
komma ifrån efter ett tag. Får eleverna inte till ordet och fortsätter med 
enstaka ljud hämmas flytet i läsningen.  
 

 Resurser i läsundervisningen 

Vissa lärare använde sig av handdockor i sin läsundervisning. När 
bokstäverna skulle introduceras kom handdockorna fram som också 
ville lära sig läsa och skriva. En lärare som använde detta arbetssätt med 
handdockan hade en fundering innan hon förverkligade det för 
eleverna. 

 
”Jag tänkte jag skulle prova men… trodde… kanske att det var lite barnsligt… 

men en del är väldigt för… så han ligger där i min låda. Man prövar sig fram 

och ser… hade inte den där handdockan varit nåt då hade han fått ligga där i 

lådan och vila sig”. 

 

Under observationerna kunde vi se hur handdockorna kom till 
användning. En lärare använde denna till att introducera nya bokstäver 
för eleverna. Eleverna var delaktiga när läraren förklarade hur 
bokstaven lät. Samtidigt lät hon eleverna vara med och fundera 
exempelvis om bokstaven fanns i någon elevs namn eller om eleverna 
kunde ge egna exempel på vart bokstaven fanns med.  
Eleverna fick även vara delaktiga i att skriva bokstaven, både den lilla 
och stora, på tavlan efter att läraren skrivit dem först. Under en annan 
observation fick eleverna gå på jakt då läraren hade gömt den bokstav 
som eleverna nyss fått introducerad för sig i klassrummet.  
Det vi kunde se under observationerna där en bokstav introducerades, 
var att alla elever fick fundera på i vilka ord som bokstaven återfanns. 
På några ställen fick de även fundera på vart i ordet man kunde höra 
bokstaven.  
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Lärarna framhöll fler sätt att bedriva läsundervisning på och bland 
annat nämndes datorn. I datorn fanns träningsprogram med olika 
svårighetsnivåer där eleverna kunde träna både analys och syntes. En 
lärare förklarade hur detta gick till. ” Du kan plocka isär ordet. Och är det 

då någon elev som får extra problem med nån bokstav… då kan man… bygga 

en egen liten ordbok”. Detta arbetssätt var dock ingenting som vi kunde se 
under våra observationer. 
 
Samtal mellan eleverna var något som framhölls av vissa lärare, som en 
hjälp i elevernas läsundervisning. När eleverna uppmuntras att svara 
med hela meningar och inte bara nicka med huvudet eller rycka på 
axlarna när de ska ge svar på en fråga, tränas de i att bli säkra på 
språket. Genom att de får samtala inför sina kamrater tränas de i att 
utveckla sin egen språksäkerhet vilket är ett led i läs- och 
skrivinlärningen. Det framhävdes som viktigt att klara av att prata inför 
en grupp människor. Under observationen märkte vi att eleverna blev 
uppmuntrade av läraren att svara med hela meningar. När någon elev 
nickade sitt svar bad läraren eleven att svara med en mening och vissa 
elever gjorde detta medan andra lät bli. 
 

Ordbilder och ordkort 
Vissa lärare arbetade även med ordbilder. Här menade de att vissa ord 
får eleverna bara lära sig som helord för att de ska kunna läsa texter. 
Exempel på dessa ord var: här, är, en, ett, och, då. Dessa ord kunde visas 
på lappar, läraren sa ett ord och eleverna fick visa lappen där det ordet 
stod. Det används även ordkort med bilder för att eleverna skulle få en 
bild till ordet som de såg.  
Detta kan leda till att eleven lättare kopplar samman ordet till en bild. ” 

Sen försöker jag alltid att ha med bilder. Det är ju därför som dom kan göra sina 

ordkort också, för dom tittar på ordet också ser dom ju vad det är för bild”.  

Eleverna och lärarna arbetade tillsammans med en text på tavlan.  
Därefter fick eleverna välja ut några ord som de skulle skriva på ett  
ordkort och därefter rita en bild till ordet. Vi såg hur en annan lärare 
arbetade på ett liknande sätt som med ordkorten. Eleverna fick välja ut 
fyra ord som de skulle skriva i sin bok. Dessa ord fick eleverna välja 
själv utifrån de ord som stod på tavlan. 
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Diktering inom LTG 

Några lärare framhöll under intervjuerna att de arbetade med LTG-
metoden i sin undervisning. De lärarna använde sig bland annat av 
diktering tillsammans med eleverna. Lärarna arbetade på liknande sätt 
med dikteringen genom att eleverna fick berätta vad som ska skrivas 
och läraren skrev ner detta på tavlan eller på ett blädderblock. Därefter 
skrev läraren ner vad som sagts på datorn och eleverna fick ett blad som 
de skulle skriva av. Detta arbetssätt kunde vi även se under våra 
observationer. Eleverna var med under dikteringen och vissa fick hjälp 
med att skriva när de skulle göra detta, de saker som skrevs på tavlan 
läste eleverna högt tillsammans. En lärare förklarade att eleverna redan 
tidigt i första klass får börja skriva egna sagor. De hittar på en saga och 
skriver ner den. De elever vilka inte kan skriva får berätta för läraren 
som skrev ner det eleven sagt på ett papper. Därefter får eleven skriva 
av och sedan leta reda på eller rita en bild som hörde till sagan. 
 

 Läseböcker 

Flera lärare kom under intervjuerna in på vilket material de använde i 
sin läsundervisning. Här skiljde det sig ganska mycket åt då det var 
många olika material som användes dessa var bland annat Ving, Trulle, 

Ola, Elsa & Leo, Kiwi, Bokstavsriket, TuttiFrutti, ABC steg för steg, 

Regnbågsböckerna, Stjärnsvenska, Vi läser och Vi tränar. Flera av lärarna 
använde dock inte bara ett material utan plockade delar ur flera olika. 
Det material som var mest representerat på skolorna och som hälften av 
lärarna använde var Ola, Elsa och Leo. Eftersom det fanns många olika 
arbetsmaterial bland lärarna bad vi dem förklara varför de just valt sitt 
arbetsmaterial och detta skilde sig åt mellan dem. 
 

”Jag har inte valt det själv, det har tidigare lärare gjort och har jobbat med det i 

många så vi fortsätter jobba med det här”. 

” Jag har ganska lite fylleriböcker. Barnen får skapa mycket läromedel… själv 

utifrån vart de står”. 
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”Sen jobbar vi med en bok som heter Trulle. Vi gör det främst för att i 

förskoleklass jobbar man med Trulle och då blir det lätt för dom att känna igen 

och då är det lätt att fortsätta med Trulle. Trulle är, tycker jag, väldigt bra för 

de jobbar väldigt mycket med att höra, känna och lyssna”. 

”Den här Bokstavsriket har jag inte använt förut.  TuttiFrutti har jag använt 

förut och den fungerade bra. Men det vet man inte riktigt för det är så olika. 

Man provar sig fram och ser och går det hem och fungerar bra då fortsätter 

man”. 

”Vi använder oss av gammalt material som Ola och Elsas bok. Och vi använder 

oss av Vi läser… allt beror på hur långt de har kommit i läsningen”. 

 

De lärare som använde materialet Ola, Elsa och Leo kunde låta eleverna 
arbeta med samma kapitel men på olika nivåer vilket de ansåg som en 
fördel. Detta innebar att eleverna som kunde läsa inte behövde sitta med 
en bok som var för lätt för dem medan de elever som hade svårt med 
läsningen fick arbeta med en bok på deras nivå. Lärarna kunde med 
detta material, samtidigt, gå igenom samma kapitel med hela klassen 
fast de var på olika nivåer. Detta underlättade för lärarna i 
klassundervisningen. De flesta av lärarna lät eleverna arbeta med 
samma saker men däremot på olika nivåer. 
 
”En som kan läsa lite får ju lite andra uppgifter än den som är nybörjare. Det 

kan ju vara att hitta på en bokstavsdikt på H… medan den som är nybörjare, 

där är det kanske att lära sig skriva hååår och haaaj”. 

”Även de barn som kan läsa jobbar ju på nåt med den här bokstaven… 
fast dom har lite andra uppgifter”. 
 

Individanpassad läsundervisning 
 

Alla lärare som vi tillfrågat i undersökningen ansåg att deras arbetssätt 
var individanpassat. Under intervjuerna nämnde många av lärarna att 
läsläxan var en stor del i individanpassningen. I en av observationerna 
var vi med när en lärare gick igenom läsläxan med eleverna. Vad vi 
kunde observera under lektionen var att denna lärare arbetade med  
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individanpassad läsläxa, detta var dock inget som hon nämnde i 
intervjun. Vi observerade flera lektioner när lärarna gick igenom 
läsläxan. De lärarna gick igenom läsläxan med varje enskild elev och 
gav feedback till eleven utifrån den nivå eleven läste på. Dessutom fick 
eleverna ny individanpassad läsläxa att läsa till nästa vecka. Däremot 
arbetade lärarna på olika sätt och med olika material för att 
individanpassa läsläxan utifrån elevernas läskunskaper. Gemensamt för 
lärarna som arbetade individanpassat med läsläxan, var att eleverna fick  
läsläxa efter vilken läsnivå de låg på. Lärarna hade på olika sätt kommit  
fram till vilken nivå eleverna var på, genom att lärarna lyssnade på 
eleverna när de läste, utifrån det kunde läraren höra om nivån på boken 
var lätt, lagom eller svår för eleverna. Några lärare undersökte 
elevernas språkliga medvetenhet genom att samtala med dem och titta 
närmare på vilken kunskap eleverna hade om bokstavsljud och 
bokstavsform. En del lärare nämnde att det även var viktigt att 
läseböckerna ligger i elevens intresse. Övergripande kunde vi se att 
lärarna var med och styrde nivån på läsläxan och läseboken, efter att ha 
fått kontroll över vilken nivå och vilket intresse som passade eleven. 
Dessutom var eleven med och påverkade innehållet till viss del, genom 
att välja bok på biblioteket och genom att framföra sina önskemål i val 
av bok. Det fanns några lärare som använder sig av Ola, Elsa och Leos 

läslära som läxbok. På detta sätt kunde eleverna få individanpassad bok 
utifrån sin läsnivå och dessutom läste alla elever samma kapitel i 
böckerna. Övriga lärare använde andra läsmaterial som läsläxa, det 
kunde variera mellan Stjärnsvenska, Vi läser, Kiwiböckerna, Ving och eget 
val av text utifrån elev och nivå. I samband med läsläxan hade många 
av lärarna skriftlig kontakt med hemmet, genom en liten skrivbok. 
Övergripande syfte med föräldrakontakten var att eleven skulle få läsa 
högt för någon vuxen, för att läraren skulle få kontroll på hur det går 
med läsläxan och om nivån med boken var lagom. Detta blev också 
individuellt för varje elev eftersom de hade en egen bok i vilken 
föräldrar och läraren kunde kommunicera om läsläxan. 
 
Många av lärarna poängterade vikten av att individanpassa 
lästräningen även i skolan, eftersom ett arbetssätt kanske inte passar alla 
elever. En lärare betonade vikten av att läraren måste fundera över en  
annan ingång till läsning om det första sättet inte fungerar.  
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Läraren gav exempel på att hitta andra ingångar till läsning genom att 
rita, skriva eller arbeta med magnetbokstäver. Det kan underlätta om 
eleven tycker det är jobbigt att skriva bokstäverna, då kan de lägga dem 
istället. Under en av observationerna gav läraren ut ett eget ihop 
komponerat häfte med individanpassade uppgifter. Detta häfte hade 
läraren sammanställt utifrån elevernas förförståelse inom läsförståelse 
och skrivning.  
 
Många lärare var överens om att det krävs mycket planering för att 
kunna individanpassa undervisningen men framhöll att det var värt  
tiden samtidigt som de ansåg det nödvändigt i sin undervisning av 
eleverna.  
 
En lärare betonade att ”barnen har en individuell lärstil” därför är det 
viktigt att ta reda på vad eleven kan och inte kan när den börjar skolan 
samt ta reda på ”hur den lär in sin läsning”. Flera arbetssätt som lärarna 
överlag nämnde som individanpassat material i läsundervisningen var, 
att i arbetet med bokstäverna kan nivån individanpassas genom att ge 
eleverna lite olika uppgifter, ett gemensamt tema fast på olika nivåer. 
Detta framkom tydligt vid en av observationerna där klassen arbetade 
gemensamt med en text som eleverna var skapare av och textinnehållet 
låg i elevernas intresse. Sedan fick eleverna arbeta självständigt med 
samma text i sin takt och utifrån sina förutsättningar. Dessutom kunde 
vi under observationerna se och höra att många lärare ställde frågor 
som kopplade till elevernas egen erfarenhet. Eleverna fick ge exempel 
från något som de upplevt, ett minne eller liknande, det gjorde att det 
gick lätt för eleverna att koppla och ge svar till lärarna. En lärare 
poängterade att arbetsmaterialet som hon använde redan var 
individanpassat, dels utifrån att man från början tar reda på vilken nivå 
eleverna är på redan från förskoleklassen, dels när de kommer till 
klassen och sedan under året. De allra flesta lärarna påpekade vikten av 
att utgå från elevernas förutsättningar då alla elever lär sig olika 
samtidigt som förutsättningarna varierar. De menade att en arbetsbok 
inte kan användas till alla elever utan man måste anpassa materialet 
efter dem. Därigenom framkom det i intervjuerna att lärarna kan ha ett 
grundmaterial som de arbetar med övergripande. De flesta lärarna hade 
ytterligare material som de använde för att tillgodose alla elevers behov 
av lämpliga uppgifter. 
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”Sen har man ju vissa barn som det inte fungerar för ändå, då får man ju ta 

material från andra böcker såklart”. 

”… visst har man elever som man funderar ibland hur man ska göra. Men jag 

försöker också att anpassa det efter deras intressebehov… man vet att nån… 

älskar bilar så får man försöka göra ett arbete om bilar”. 

 

Det sista citatet var något som speglade vad de allra flesta lärarna var 
överens om, att undervisningen ska vara rolig och intressant, samt utgå 
från den enskilde eleven.  Svaren skilde sig åt när de fick frågan om 
varför de valt detta arbetssätt. Någon lärare trodde personligen på detta 
och ansåg att det var ett bra arbetssätt att använda sig av. Ett annat svar 
var att eleverna lär sig bättre eftersom de är intresserade av vad som 
står i böckerna. En annan lärare tyckte inte om att bli styrd av en bok 
utan ville ha ett inspirerande arbetssätt som även kunde användas när 
eleverna arbetade i små grupper. Flera lärare framhöll att materialet 
skulle kunna individanpassas men att man samtidigt måste vara beredd 
på att byta om det inte fungerade eller inte var roligt. 
 

För- och nackdelar med arbetet i läsundervisningen 

 

 Fördelar  

Alla lärare reflekterade över fördelar med sitt sätt att bedriva 
läsundervisningen, fördelarna skiljde sig åt en del, beroende på vilka 
arbetssätt som de använde sig av. Övergripande ansåg lärarna att de var 
nöjda med sitt sätt att arbeta med läsundervisningen. ”De känns som de 

fungerar bra”, ”jag känner mig ganska trygg i min, i mitt läsinlärningsarbete”, 

…”jag känner mig ganska nöjd”. Trots att de presenterade citaten bara 
kommer från några av lärarna speglar det de övriga lärarnas sätt att se 
på sin läsundervisning. Andra exempel lärarna betonade som fördelar i 
deras läsundervisning var valet av just den metod eller arbetssätt de 
använde. Exempelvis ljudningsmetoden kändes väldigt bra för en 
lärare, hon ansåg att med den metoden går det att se var eleverna ligger 
samt att det finns en progressionstanke i denna metod. Dessutom var 
det bra med samma läsebok för alla elever, fast böckerna var på olika 
nivåer (syftar till Ola, Elsa och Leo). 
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 Med samma läsebok för alla elever kunde klassen prata och reflektera 
om innehållet i böckerna. Ytterligare faktorer som lärarna betonade för 
att förstärka läsundervisningen var att ta in rekvisita och att ta sig tid att 
lyssna på alla elever när de läste högt, gärna på en lugn plats. Det 
medförde att övriga elever får ett ökat ansvar att hjälpa varandra och de 
får ta mer eget ansvar. En av lärarna menade att ”de är duktiga att hjälpa 

varandra”. Ytterligare fördelar som en del lärare uttryckte var att de 
kände sig trygga i sitt sätt att arbeta efter många år inom yrket. De hade 
med sig mycket erfarenhet och kunskap att utnyttja i arbetet med 
läsundervisningen. Lärarna var ständigt ute efter mer läsmaterial för 
eleverna, med olika innehåll och svårighetsgrader. I svaren från 
intervjun märkte vi också att en del lärare betonade att de hela tiden 
ville veta mer och är intresserade av ny forskning inom med läsning. 
 

 Nackdelar 

I frågan om nackdelar eller om det var något som lärarna ville utveckla 
mer i sin läsundervisning, var det varierande svar från dem. Några 
lärare ansåg sig trygga i sitt arbetssätt efter antalet år i yrket, några 
reflekterade inte över frågan medan andra reflekterade mer över denna 
fråga. Många av lärarna betonade dock att de skulle vilja ha mer tid till 
förfogande, att kunna ge varje elev mer kvalité i läsundervisningen.        
”För att hur det än är så behöver varje barn bli mer sedd än vad de blir sedda i 

skolan”. Dessutom försökte alla lärarna, fast på olika sätt, att 
individanpassa sin undervisning och det tog också mycket tid. ” Det man 

skulle behöva mer är ju tid… det tar ju ett tag att lyssna av”. Detta i samband 
med att få kontroll på vilken nivå eleverna är i läsningen, för att kunna 
ge varje elev just den nivån i läsningen som är anpassad för just den 
eleven. I våra observationer kunde vi se att några lärare grupperade 
klassen utifrån olika situationer och syften. 
 
Några lärare nämnde att en nackdel i läsundervisningen var att man 
kan släppa lite på de elever som är mer självgående läsare, för att lägga 
extra energi på de elever som behöver extra stöd i läsningen. En av 
lärarna sa ”men de kan behöva andra utmaningar och så hinner man inte 

med”.  
Fortsättningsvis betonade läraren att det är vikigt att se alla eleverna i 
klassen och inte bara uppmärksamma de som är snabbast att svara, utan 
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 att alla får sin chans. En lärare löste det genom att vandra runt bland 
eleverna i klassrummet för att se och lyssna på alla elever. 
 
Ytterligare faktorer som nämndes i intervjuerna och sågs av lärarna som 
negativa faktorer var att en del lektioner kan upplevas som röriga för en 
del elever, det är vikigt att se till att lektionerna är anpassade för alla 
elevers behov.  
I några fall var det hur lektionen var organiserad med grupper på olika 
håll (detta kunde också ses som en fördel för några).  
Det kunde innebära att en del elever inte hann klart medan andra gjorde 
det. Detta kan upplevas som stressigt för vissa. En lärare menade att ”… 
arbetssättet är nåt som aldrig blir färdigt”.  

 

 Mål att uppnå i läsundervisningen 
De flesta lärarna betonade att det viktigaste målet att uppnå med 
läsundervisningen var att eleverna finner glädje och att de tycker det är 
roligt med läsning.  
 
”Det viktigaste målet är ju att de ska känna att de kan och tycka det är roligt”.      

”Att dom får läsförståelse å att dom tycker det är roligt”. 

” Det är ju att dom tycker det är roligt barna och läsa”.  

”Ja de är ju att de ska kunna läsa å att de läser med glädje”. 

”Att dom tycker om att läsa”. 

 

Det är också viktigt att visa att man tycker det är roligt med läsning, det 
smittar av sig, menade en lärare. I våra observationer har vi tydligt 
observerat att lärarna till stor del försökte motivera eleverna genom sitt 
sätt att arbeta med läsundervisningen.  
Många av observationerna visade också att när lärarna läste högt för 
eleverna läste de med intonation och inlevelse.  
Lärarna kunde ställa frågor om texten, vad eleverna tror kommer 
hända. De kunde stanna upp och förklara något ord som kändes svårt 
och några visade bilderna i boken för eleverna. Vid en observation var 
det även tydligt att läraren var observant på engagemanget hos eleverna 
och avbröt innan eleverna tappade suget.  
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Andra faktorer som några lärare betonade var att läsningen var viktig 
eftersom läsningen är grunden till allt och för att klara sig bra i andra 
ämnen. Flera viktiga bitar som togs upp var att kunna prata, uttrycka 
sig i grupp, uttrycka sina åsikter, eleverna ska känna att de kan och att 
de får tilltro till sig själv och känna att det här fixar jag. Några betonade 
även läsförståelsen och att alla ska bli läsare som viktiga mål i 
läsundervisningen. Det är viktigt att eleverna utvecklar ett språk som de 
verkligen kan. 
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 Analys och diskussion 
Syftet med vår undersökning har varit att fördjupa oss i hur 
läsundervisningen beskrivs och bedrivs i skolår ett i en kommun i 
Norrlands inland. Vi utgick från våra frågeställningar som formats för 
att leda mot syftet med studien. Vi anser att våra frågeställningar har 
blivit besvarade och utvecklar i diskussionen nedan, genom att koppla 
resultatet vi fått fram i vår studie med litteraturbakgrunden. 
 

 Läsmetoder och arbetssätt i läsundervisningen 
Utifrån den litteratur som vi läst i syfte att se vad läsinlärning är och hur 
den kan bedrivas, har vi fått uppfattningen att vi måste ha en grund att 
stå på innan vi väljer en läsinlärningsmetod att använda i 
undervisningen. Denna grund kan få oss att reflektera över vad som 
krävs för att hjälpa eleverna utvecklas till läsare. Landsfjord (1999) och 
Pressley (2006a) förklarar att en kombination av olika metoder kan vara 
det bästa sättet att möta alla elever i klassen. Detta var något som vi 
upptäckte att de flesta lärarna i vår undersökning gjorde. Trots att 
lärarna hade en grundmetod tvekade de inte att ta till andra metoder för 
att stödja eleverna i sin läsutveckling. Flera lärare betonade att elever lär 
på olika sätt och att ett material inte passar alla vilket även Elbro 
(1993/2004) menar. I vår studie såg vi olika metoder, främst traditionell 
läsinlärning och LTG. Elbro menar att lärarna inte kan veta att den 
metod som de valt är den bästa för eleverna. Istället förklarar Elbro att 
lärarna får ta till en så kallad allmän kunskap vilket innefattar hur 
eleverna lär sig läsa, men även vilka metoder som sannolikt är viktiga 
för att eleverna ska anamma läsinlärningen.  
 
I litteraturbakgrunden redovisar vi flera faktorer som är betydande för 
att en elev ska tillägna sig läsning. Det var språklig medvetenhet, 
avkodning, läsförståelse och lärarens kompetens. Druid Glentow (2006),  
Elbro (1993/2004) och Taube (2007) anser att avkodning är viktigt men 
betonar att även läsförståelsen är betydande att arbeta med för att 
eleven ska tillägna sig läsning. I PIRLS (2007) studien framkom det att  
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Sverige har lite fokus på läsförståelsen i jämförelse ur ett internationellt 
perspektiv. Därför vill vi trycka på arbete med läsförståelsen i 
undervisningen. 
 
Den kommun vi undersökte hade brutit ner målen från kursplanerna för 
att passa till skolår ett. De nedbrutna målen visar bland annat att eleven 
ska kunna läsa en enkel text och återberätta innehållet så andra förstår, 
”att kunna beskriva ett föremål en företeelse. Att lyssna och förstå enskilda 

instruktioner” (Kommunens mål, se bilaga 3). Det visar precis som Elbro 
(1993/2004) betonar att redan från skolår ett är det viktigt att arbeta med 
texter och textinnehållet. Dessa mål visar på att lärarna bör arbeta med 
läsförståelse i skolår ett. I vår studie framhöll några få lärare 
läsförståelsen som ett vikigt mål att nå för eleverna. Lärarna utvecklade 
dock aldrig sina svar om hur de arbetade med läsförståelse och de flesta 
nämnde aldrig att de arbetade med läsförståelse. Anser lärarna inte att 
läsförståelsen är en del av den första läsinlärningen eller anser de inte 
att det är vikigt att arbeta med läsförståelsen från skolår ett? Vi betonar 
precis som Druid Glentow (2006), Elbro (1993/2004) och Taube (2007) att 
det är viktigt att arbeta med både avkodning och läsförståelse från 
början för att bli en god läsare.  
 
Lägger lärarna fokus på de elever som behöver hjälp med avkodning, 
kanske elever som behöver komma vidare i sitt arbete med textinnehåll 
och textförståelse inte får den motivation de behöver. Reichenberg 
(2005) betonar att det är viktigt att läraren fokuserar på att elever lär sig 
förstå innehållet i texter. Där har läraren en viktig del i att leda 
strukturerade samtal, ställa en fråga i taget och att både elev och lärare 
är delaktiga.  
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Individanpassad läsundervisning 
Utifrån vårt resultat kunde vi se att lärarna valde att individanpassa 
läsundervisningen för eleverna. För att kunna individanpassa 
undervisningen valde de flesta lärarna att genom olika texter eller 
samtal ta reda på vart eleverna stod när de började första klass. Genom 
detta tillvägagångssätt gavs eleverna material utifrån sin egen förmåga 
vilket ledde till att eleven inte fick för svåra eller för lätta uppgifter. I 
analysen av vår undersökning framkom det att läsläxan var ett 
övergripande sätt att individanpassa läsundervisningen.  
 
Det var många av lärarna som använde sig av läsläran Ola, Elsa och Leo.  
Lärarna som använde den läsläran, ansåg att den var bra. Eleverna 
kunde få en bok på sin läsnivå och alla elever hade samma innehåll i 
texten vilket underlättade i undervisningen. Det vi ställer oss frågande 
till är hur tillmötesgående innehållet egentligen är i dessa böcker? Detta 
var inget vi undersökte närmare men vi spekulerar i om det verkligen 
kan falla alla elever i smaken? Druid Glentow (2006) och Leimar (1974) 
menar att vissa läsläror som är fonografiskt enkla, exempelvis ”mor 
ror”, kan bli tråkiga och ligger utanför elevernas begreppsvärld. Elevens 
intressen ligger inte i fokus och innehållet i läsläror kan bli meningslöst. 
Andra lärare använde sig av blandat läsmaterial för att kunna 
individanpassa både läsnivån och textinnehållet till eleverna. Leimar 
förespråkar att eleverna är med och bygger upp egna texter, för att 
passa intresse och kunskapsnivå.  
 
Precis som Elbro (1993/2004) framhåller även vi att det är viktigt att 
läraren hjälper till att hitta rätt litteratur till eleven med både rätt nivå 
och ett intressant innehåll för läsaren. Att arbeta individanpassat i 
undervisningen tar mycket tid, det framhöll också lärarna i vår 
undersökning. De förklarar dock att tiden som de lägger ner med denna 
form av undervisning är nödvändig för att bemöta alla elever på deras 
nivå.  
 
Vi anser också att ett individanpassat arbetssätt har stora fördelar och 
väger tungt i våra funderingar om hur vi ska lägga upp vår undervis-
ning. Genom att möta alla eleverna på deras nivå i undervisningen tror 
vi att risken att ”tappa” någon elev är mindre genom ett individanpas-
sat arbetssätt. Elbro förklarar att om läraren vet vad eleven har för 
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förkunskaper kan bland annat material och uppgifter anpassas utifrån 
denna vetskap. Samtidigt som eleven även får en möjlighet att bygga 
sina kunskaper i sitt eget tempo. Ser vi till vad lärarna i vår undersök-
ning ansåg om individanpassning av sin undervisning, ansåg alla lärare 
att det gick att genomföra. De ansåg det viktigt att utgå från individens 
förmåga i läsundervisningen. Även i Lpo 94 (2005) kan man läsa om att 
undervisningen ska vara anpassad efter elevernas egna förutsättningar 
vilket kan vara en anledning till att lärarna anammat detta. Dessutom 
framhöll många lärare i vår undersökning att läsundervisningen ska 
vara motiverande och lustfylld. Vi tolkade resultaten från vår under-
sökning att lärarna försöker anpassa lektionen utifrån elevernas intres-
sen för att de ska finna glädje i att läsa och lära sig. Dessutom betonade 
alla lärarna i vår undersökning att de arbetade med flera metoder och 
arbetssätt för att kunna bedriva läsundervisning. Detta styrker även 
Elbro (1993/2004) och Pressley (2006b), det är betydande att arbeta med 
flera metoder för att bedriva läsundervisning.  

 Bokstavsinlärning 
I vårt resultat kunde vi se att lärarna framhöll att de arbetade mycket 
med bokstäverna. Vissa lärare lät eleverna vara med under 
genomgången av alla bokstäverna medan andra lärare gick igenom 
vissa bokstäver, därefter fick eleverna välja fritt. Då flera lärare framhöll 
att de arbetade individanpassat i sin undervisning funderar vi över 
varför inte bokstavsinlärningen är individuellt anpassad? Myrberg 
(2007) förklarar att om eleverna ska bli goda läsare krävs det en 
överinlärning av bokstavstecknens former. Författaren förklarar också 
vikten av att elever som inte upptäckt den alfabetiska principen behöver 
hjälp för att läsinlärningen ska lyckas. För att klara detta krävs att 
eleverna upptäckt att talflödet kan delas upp i mindre beståndsdelar, 
man kan höra samma ljud i flera olika ord menar Myrberg. 
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Lärarens kompetens 
Landsfjords (1999) studie om framstående lärare handlar även om att 
kunna reflektera över sin undervisning samtidigt som man relaterar till 
hur eleverna lär. Detta framhåller hon som något av vikt i arbetet. Vi 
anser också att förmågan till att kritiskt reflektera och analysera över 
vårt arbetssätt är något som krävs för att utvecklas i vår yrkesroll. Vi 
kunde i vårt resultat se att lärarna var nöjda med sitt val av arbetssätt. 
De ansåg att materialet och metoden de använde fungerade bra men 
förklarade att det inte passade alla elever. När de såg att eleverna inte 
utvecklades med det arbetsmaterial som användes valde de att plocka in 
annat material för att tillgodose dessa elever. Vi tolkar det som att 
lärarna reflekterade över sitt material och dess användningsområde. För 
att alla elever ska utvecklas så väljer de att använda sig av fler material 
när detta behövs. Frost (2003/2009) menar dock att det krävs att läraren 
är förtrogen med flera material för att kunna plocka ut de delar som 
passar eleverna bäst.  
 
Vi har även reflekterat över hur viktigt det är att inte stanna 
kunskapsmässigt som lärare. Ett examensbevis betyder inte att man är 
färdigutbildad, alla behöver fräscha upp sina kunskaper emellanåt. 
Kunskapen om hur eleverna lär sig läsa är otroligt viktig för att kunna 
ge dem de rätta förutsättningarna att lära vidare. Vi menar att kan inte 
eleverna läsa klarar de inte av skolans andra ämnen då läsning ligger till 
grund i även dessa ämnen. Därför krävs det med jämna mellanrum 
vidareutbildning i detta ämne. Frost (2003/2009) menar att utbildning 
krävs för att, i praktiken, kunna genomföra förbättringar som leder till 
att läsundervisningen förbättras. Det vi kunde se av vårt resultat var att 
de lärare som hade vidareutbildning inom svenskämnet hade valt att gå 
av eget intresse. Vi menar att även skolledningen borde erbjuda dessa 
former av vidareutbildningar för ett ökat kunskapsinhämtande hos dess 
personal. Samtidigt anser vi att lärarna är de som vet bäst vad de 
behöver mer kunskap i. Därför menar vi att skolledningen, i samarbete 
med lärarna, bestämmer vilka utbildningar som skolan ska satsa på. Vill 
man skapa en bra skola ska man hålla i minnet att skolan är ett system 
där professionella personer ska samverka. Genom att ha kontakt med 
lärare på andra skolor, kanske via ett samarbete, kan man utbyta 
kunskaper samtidigt som man får nya idéer. Landsfjord (1999)  
framhåller att ett stort kontaktnät var något som speglade vad lärarna i  
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hennes studie hade. Det är någonting vi vill sträva efter att åstadkomma 
i vårt kommande yrke. 
 
Flertalet av lärarna vi intervjuade hade många års erfarenhet inom 
yrket. Lärarna som ingick i Landsfjords (1999) studie hade också många 
års erfarenheter i yrket. Det tolkar vi som en betydande del i lärarens 
kompetens. Med många år i yrket kunde lärarna lättare anpassa 
materialet för eleverna. I våra intervjuer framhöll lärarna att de hade en 
uppsättning med olika arbetsmaterial som de även har haft möjlighet att 
prova och reflektera över. Landfjord påpekar att de lärare som ingick i 
hennes studie blandade olika material för att tillmötesgå eleverna. Vi 
har inte så mycket material med oss men det känns som vi kan gå ut 
med en större trygghet att undervisa i läsning, eftersom det gäller att 
prova sig fram för att hitta ett eller flera arbetssätt som fungerar för alla 
elever. Precis som Elbro (1993/2004) betonar går det inte att säga vilken 
metod som är den bästa utan det beror på individerna i klassen. 
 

 Mål att uppnå i läsundervisningen 

I Lpo 94 (2005) betonas vikten av ”att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper” (s.5). Utan motivation, intresse och att 
finna glädje i läsning kan det bli svårt att inhämta vidare kunskaper i 
skolans ämnen. Under intervjuerna förklarade flera lärare att ett viktigt 
mål med läsundervisningen är att den upplevs som rolig och intressant 
av eleverna. De tar bland annat upp att läsningen måste vara på rätt 
nivå för att eleverna ska uppskatta den som rolig och intressant. 
Landsfjord (1999) understryker att lärarna i hennes studie hade som 
huvudmål att skapa en undervisning som var lustfylld och intressant. 
Om undervisningen inte är meningsfull och rolig anser vi att risken är 
att eleverna tappar intresse för att lära vilket kan ge förödande 
konsekvenser för deras läsinlärning. Att veta vad som passar eleverna 
kan man se att en av lärarna funderat över. Innan hon tog in sin 
handdocka i undervisningen funderade hon över om det skulle 
uppskattas av eleverna. Vi menar att vi inte ska vara rädda att pröva 
nya idéer när vi börjar arbeta inom skolan. Svensson (2005) menar att 
dockorna kan vara en hjälp när eleverna ska träna språkljuden. Man kan 
till exempel bestämma att dockan inte kan säga ett visst ljud. Svensson 
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förklarar att man ska använda dessa dockor när det känns rätt för 
stunden eftersom det på ett lekfullt sätt kan träna eleverna på vad de 
behöver. 
 
Vi anser att det är viktiga mål att uppnå med läsundervisningen som vi 
har beskrivit ovan, att eleverna finner glädje, intresse och motivation för 
läsningen. Det som är viktigt att tänka på, är inte bara att det är mål och 
fina ord som känns betydande att nå fram till. Frågan är hur vi kan 
motivera eleverna för att nå dessa mål i skolår ett för att sedan kunna 
arbeta vidare mot målen i högre skolår. En av lärarna i vår 
undersökning poängterade vikten av att själv visa att det är roligt med 
läsning eftersom det smittar av sig. Även Svensson (2005) framhåller att 
vid bland annat läsning är det viktigt att visa att man själv tycker det är 
roligt. Genom att reflektera och arbeta med motivation, glädje och 
inlevelse vid läsundervisning anser vi att möjligheten ökar till att nå 
kommande uppnåendemål och strävansmål i svenska. Det är viktigt att 
eleven ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur, samt 

gärna läser på egen hand och av eget intresse” (Skolverket, 2008). 
 

 Egna slutsatser 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att lärarnas arbetssätt 
skiljde sig till viss del. Vi kunde se att flera metoder, främst traditionell 
läsinlärning och LTG, användes av lärarna i kombination med 
ytterligare material. Vi kan inte dra någon slutsats om någon metod är 
mer lämpad att använda sig av utan vi refererar istället till Elbro 
(1993/2004) som hävdar att det är lärarens kompetens som avgör hur väl 
eleverna lär sig läsa. I vår studie framkom det att de flesta lärarna var 
nöjda med sitt arbetssätt, det tolkar vi som att de hade de kunskaper 
som krävs för att eleverna ska tillägna sig läsning. Vi menar att det är 
viktigt att läraren försöker vara flexibel i sitt val av metoder och 
arbetssätt för att stimulera varje elev. Det framkom under intervjuerna 
att de flesta lärarna blandade både metoder och material. På detta sätt 
kunde de anpassa materialet efter vad den enskilde eleven behövde 
vilket kan underlätta och stimulera läsinlärningen.  
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Utifrån det resultat vi fått fram kan vi se att lärarna siktar mot samma 
mål, att eleverna ska lära sig läsa på ett roligt och lustfyllt sätt. Lärarna 
ansåg att det fanns en hel del fördelar med sitt sätt att arbeta men de såg 
även vissa nackdelar de skulle vilja utveckla i läsundervisningen. 
Framförallt ansåg de sig behöva mer tid för läsundervisningen.  
 
I analysen av vår undersökning märkte vi att det fanns en tendens att 
lärarna gav mycket tid till eleverna som hade svårare att komma igång 
med läsningen. Effekten av det kunde bli att lärarna släppte de starkare 
läsarna, för att lägga fokus på dem som var svagare i läsning. Trots att 
en del av lärarna poängterade att det finns en farhåga med att inte 
stimulera och utmana de duktiga läsarna.  Detta anser vi kan vara en 
risk i läsundervisningen. Vi menar att om elever som redan är läsare får 
läsa själv eller att läraren inte har genomgång av läsläxan i samma 
omfattning som med svagare elever kan det bli en negativ spiral. 
Nackdelen kan bli att högpresterande elever får mindre tid och kanske 
därigenom tappar motivation eller intresse för läsning. I PIRLS (2007) 
visade resultaten kopplat från 2001 och 2006 en markant skillnad på de 
högpresterande eleverna. Det hade blivit en nedgång på starka läsare 
mellan de åren och vi menar att det kanske finns en koppling mellan 
detta. Det baserar vi på att vissa lärare i vår studie, berättade att de lät 
de högpresterande eleverna vara mer självgående i sin läsning.  
 
Vi kunde även märka att de flesta observationer inte visade på det 
lärarna sagt under intervjuerna. Vi kunde varit tydligare med vad för 
sorts undervisning vi ville observera i samtalet med lärarna. Utifrån 
detta kan vi därför inte dra några egentliga slutsatser om hur det ser ut 
ute på skolorna. Hade vi haft möjlighet att göra fler observationer under 
specifika läsundervisningslektioner hade vi möjligtvis få ett tydligare 
svar.  
 
Studien har varit intressant och givande, vi har fått en inblick i hur 
läsundervisning kan bedrivas och vilka läsmetoder som används i 
skolorna. Genom vår studie har vi kunnat plocka med oss olika delar 
från lärarnas sätt att undervisa, hur de går tillväga i bokstavsinlärningen 
och hur de individanpassar undervisningen.Även den inblick vi fått i 
hur de gör undervisningen lustfylld genom att ta in olika former av 
 rekvisita samtidigt som de själva visar eleverna att de är intresserade 
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och känner glädje inför läsningen. Utifrån data som framkommit i vår 
studie, kopplat till PIRLS (2007)- och Landsfjords (1999) studie finns det 
vissa likheter som vi anser är viktiga att betona. Dels att det är vikigt att 
arbeta med läsförståelsen redan från skolår ett och dels att inte släppa 
de tidiga läsarna. Dessutom att lärarna vågar vara flexibla i sin 
undervisning och visa intresse och glädje för att stimulera till läsning.  
 
Med denna bakgrund menar vi att hänsyn kan tas till elevers olika 
förutsättningar och behov samt att eleverna kan utveckla nyfikenhet och 
lust att lära (Lpo 94, 2005). 
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Förslag på fortsatta undersökningar  
Vi skulle finna det intressant att se till det som PIRLS studien (2007) tar 
upp om att andelen starka läsare minskar. Kan det finnas koppling i att 
de starka läsarna lämnas själva med sin läsning till förmån för de svaga 
läsarna på grund av att tiden inte räcker till för läraren. Kanske finns det 
belägg för att öka lärartätheten för att komma tillrätta med detta pro-
blem? 
 

Ytterligare något som vi anser skulle vara intressant att veta är hur 
vidareutbildningen för lärarna ser ut i dagens skolor. Vad är det egent-
ligen som skolledningen satsar på för utbildningar och vad grundar de 
detta på? 

 
En annan aspekt som vi anser är intressant är hur kommunen står sig i 
jämförelse med andra kommuner med tanke på elevernas läsförmåga. 
Kan man genom vårt resultat dra en slutsats om att lärarnas kompetens 
är det tydligaste tecknet på elevernas läsförmåga eller beror det på fler 
faktorer? 
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

  

• Vilket år tog du examen? 

• Vilken lärarutbildning har du gått? 

• Har du någon vidareutbildning/fortbildning? 

• Hur många år har du arbetat inom yrket? 

• Hur gammal är du? 

 

 

• Hur arbetar du med läsundervisning? 

• Vilken är anledningen till att du valt det arbetssättet? 

• Går ditt arbetssätt att individanpassa? På vilket sätt?  

• Ser du några fördelar med ditt arbetssätt? I så fall vilka? 

• Ser du några nackdelar med ditt arbetssätt? I så fall vilka? 

• Vilka mål anser du är viktigast i läsundervisningen? 

• Är det något mer du vill tillägga? 
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BILAGA 2: Observationsschema 
 

• Hur arbetar läraren med sitt läsundervisningsmaterial? 

• Vilket material används? 

• Hur ”agerar” läraren i klassrummet? 

• Ger läraren samma uppgift till alla eleverna? 

• Är det fler lärare/pedagoger i klassrummet? Vilken uppgift har 
denna? 
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BILAGA 3: Kommunens mål att uppnå i 
svenska, år 1 
 

Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå.  

De flesta elever kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad 

denna nivå anger. 

 
Språklig medvetenhet 

• att kunna säga en mening 
• att kunna räkna ord i en mening 

 
Att kunna rimma 

• att kunna höra skillnaden mellan korta och långa ord 
• att kunna klappa och avdela ord i stavelser 
• att kunna ta isär, sätta ihop och vända på ord 
• att kunna dela upp ett kort ord i ljud (fonemanalys) 
• att kunna sätta ihop ljud till ord (fonemsyntes) 

 
Läsa 

• att kunna läsa sitt eget namn och andra namn som barnet känner 
igen 

• att kunna läsriktningen 
• att kunna alfabetet, versaler och gemener (stora och små bokstä-

ver)  
• att kunna sambandet tecken - ljud 
• att känna igen frekventa ordbilder t ex och, en, ett o s v 
• att kunna ljuda ihop enkla ljudenliga ord 
• att kunna läsa enkla ord och enkel text samt kunna återberätta 

innehållet 
 
Skriva 

• att kunna skriva sitt namn 
• att ha en väl fungerade pennfattning 
• att kunna sambandet ljud - tecken 
• att kunna skrivriktningen  
• att kunna skriva enkla ljudenligt stavade ord och meningar 
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• att kunna skriva ner tankar, sagor och händelser utan formella 
språkkrav 

Tala 
• att kunna uttala alla språkljud 
• att kunna återberätta i grupp t. ex. en saga eller en händelse så att 

andra hör och förstår 
• att kunna beskriva ett föremål, en företeelse 
• att delta aktivt i ett samtal och kunna vänta på sin tur 

 
Lyssna 

• att kunna lyssna en längre stund till en berättelse utan bildstöd 
• att lyssna och förstå enskilda instruktioner   

 

 


