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Syftet med denna undersökning var att undersöka hur några lärare organiserar 
den tidiga läsundervisningen genom olika metoder och arbetssätt i årskurs ett. 
Vi ville även undersöka hur dessa lärare motiverade sina elever till sin 
läsinlärning. För att samla empirisk data har vi använt oss av kvalitativa 
intervjuer. Resultatet visade att lärarna bedriver en snarlik undervisning med 
Phonics-metoden som utgångspunkt men med inslag av andra metoder. 
Slutsatsen är att lärare inte ska låsa in sig på en metod eftersom att alla elever 
lär sig olika då vi människor är olika. De tillfrågade lärarna anser det vara 
viktigt att man anpassar sin undervisning så att alla elever utvecklas i sitt 
lärande. 
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1 Inledning       

Det är en genomgripande och stor händelse i en sjuårings liv att lära sig läsa. Elevers 

läsförmåga ger tillgång till böckernas fantastiska värld där det väcks glädje och 

spänning hos dem när de exempelvis läser Astrid Lindgrens sagor om Emils hyss och 

Pippi Långstrumps bravader. Att lära sig läsa handlar också om att öka elevers 

vetande om världen genom att de få svar på frågor inom skilda ämnen. Att kunna läsa 

ger då med andra ord tillträde till kunskap. Människors möjligheter till fortsatt 

utbildning, val av yrke samt att bli en bidragande och aktiv samhällsmedlem är av 

stor vikt för att införskaffa en god läsförmåga. Ansvaret ligger hos skolan att stödja 

elever i deras läsutveckling så att den upplevs som något positivt. För att detta ska ske 

behöver lärare goda kunskaper om språkutveckling, läsprocessen i sig samt vara 

insatt i barnlitteratur som finns som utgör en tydlig tillgång i arbetet med elevers 

läsinlärning (Taube 2007:11). Något som vi känner är en stor utmaning för lärare är 

att elever visar stora skillnader när det handlar om deras läskunnighet vid 

skolstarten, vilket gör det intressant att veta hur några lärare väljer att organisera sin 

inledande läsundervisning i årkurs ett. 

Elever är individer med individuella förutsättningar och behov som ofta inte går hand 

i hand med vad metodböckerna säger (Fridolfsson 2008:71). Därför tycker vi att det 

är viktigt att lärare bör vara pålästa om flera läsinlärningsmetoder och tillämpa dem 

parallellt med varandra för att nå ut till varje elev och även för att själv utveckla sitt 

eget tänkande gällande läsundervisningen. 

1.1 Problemområde   

I grundskolans läroplan står det under kursplanen i svenska att undervisningen ska 

stimulera elevernas intresse för att läsa, ge dem möjlighet att utveckla kunskaper om 

hur man formulerar egna tankar och åsikter i olika slags texter samt att eleverna ska 

ges möjligheter att utveckla sitt språk genom olika slags texter såsom skönlitteratur 

och sakprosatexter (Skolverket 2011a:222). Det står mycket om vad eleverna ska 

kunna för att uppnå kunskapsmålen när det kommer till läsning men däremot står 

det inte uttryckligen hur lärare ska lägga upp sin läsundervisning vad det gäller de 

undervisningsmetoder, arbetssätt och hjälpmedel som ska utveckla elevers 

läsförmåga. Därför är det intressant att ta del av hur några lärare organiserar sin 
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läsundervisning och vad för metoder, arbetssätt och hjälpmedel de använder sig av. 

PIRLS1 2011 uttrycker att läraren och dennes undervisningsmetoder är de största 

faktorerna som påverkar elevers bästa förutsättningar att lära sig i skolan 

(Skolverket, 2011b).  

 

1.2 Syfte     

Syftet i denna uppsats är att undersöka hur några lärare organiserar sin 

läsundervisning. Vi vill undersöka hur en och samma lärare organiserar sin 

läsundervisning av olika metoder samt hur hen använder sig av olika hjälpmedel för 

att skapa samt stärka en god läsförmåga hos eleverna. Vi vill undersöka varför dessa 

lärare har valt att organisera sin läsundervisning på ett visst sätt. Forskning som 

undersökt metoder som kombineras i läsundervisning har visat positiva resultat 

beträffande elevers läsförmåga. Många forskare, som vi tar upp mer i avsnitt 2.4, 

kommenterar också att variation av olika metoder och arbetssätt skapar goda 

förutsättningar för elevers läsförmåga. Därför vill vi också undersöka hur dessa lärare 

i vår undersökning kombinerar olika metoder och arbetssätt.  

 

1.3 Forskningsfrågor         

Syftet uppnås genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor:  

1. Hur organiserar ett urval lärare sin läsundervisning med olika metoder och 

arbetssätt i årskurs ett?  

2. Vilka faktorer påverkar de undersökta lärarnas val av metoder och arbetssätt 

för sin läsundervisning? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi först att presentera kursplanen i ämnet svenska. Därnäst 

kommer vi att beskriva vad läsning är och även läsinlärningsnivåer samt 

läsutvecklingsdimensioner.  Vi redogör även för lästraditionerna Phonics och Whole 

                                                   

1 Progress in International Reading Literacy Study är en internationell studie som undersöker 
läsförmågan hos eleverna i årkurs fyra.  
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Language. Ytterligare metoder som tas upp är Bornholmsmodellen och Att Skriva sig 

till Läsning. Efter detta presenterar vi tidigare forskning om läsundervisning med 

kombinerade metoder. Vi beskriver kortfattat hur lärare bör välja metoder för 

elevernas läsinlärning. Fortsättningsvis beskriver vi olika faktorer som underlättar 

elevernas läsinlärning. Avslutningsvis presenter två teoretiska perspektiv: det 

sociokulturella perspektivet sam det behavioristiska.  

2.1 Vad säger styrdokumenten? 

Det inleds i kursplanen i ämnet svenska att eleverna ska upplysas om språkets 

funktion för människan då det står ”[s]pråk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” och ”att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt 

för att kunna förstå och verka i ett samhälle…” (Skolverket 2011a:222). Det framgår 

vidare att eleverna genom undervisningen ska utveckla sin språkliga förmåga samt få 

tilltro till sitt tal- och skriftspråk. Eleverna ska också genom undervisningen 

stimuleras och skapa ett intresse för att läsa. Vidare framgår det att genom 

undervisningen i ämnet svenska ska eleverna få möjlighet att utveckla förmågan att:  

 Formulera sig i tal och skrift 

 Analysera och läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften 

 Anpassa språket efter olika syften, sammanhang och mottagare (Skolverket 

2011a:247) 

Delar av det centrala innehållet i årskurs 1-3 som läraren ska använda som 

utgångspunkt till sin undervisning i svenska: 

Till att läsa och skriva: 

 Använda sig av lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att 

anpassa textens innehåll och form 

 Strategier för att skapa texter där ord och bild samspelar 

 Att skriva för hand och på dator 

 Alfabetet och dess ordning  

 Veta sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket 2011a:248) 

Till berättande texter och sakprosatexter: 

 Texter i form av rim och ramsor, bilderböcker, sagor, kapitelböcker 
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 Berättande texters uppbyggnad, innehåll och budskap 

 Faktatexter för barn hur innehållet kan organiseras 

 Instruerande texter som spelinstruktioner samt arbetsbeskrivningar 

och hur de kan organiseras med logisk ordning, punktställning osv 

(Skolverket 2011a:248) 

Till språkbruk:  

 Språkliga strategier för att lära och minnas 

 Begrepp och ord som används för att uttrycka kunskaper, känslor och 

åsikter  (Skolverket 2011a:249) 

 

2.2 Vad är läsning? 

Karin Taube skriver i Barns tidiga läsning (2007:12) att läsning kan fastställas på 

många olika sätt. Taube hänvisar till Gough och Tunmers (1986; se Taube 2007) 

definition av läsning, den s.k. the simple view of reading. Gough och Tunmer menar i 

sin modell att en läsförmåga organiseras av två komponenter, vilka är avkodning och 

förståelse. Utan avkodningsförmågan finns ingen läsning och utan förståelse finns 

det heller ingen läsning. Däremot betonas det att det vid avkodningsförmågan främst 

ska läggas större vikt i den tidiga läsutvecklingen och förståelsen betonas senare när 

läsaren har behärskat ordavkodningen och svårare texter erbjuds. Definitionen ser då 

ut såhär:   

Läsning = Avkodning x Förståelse 

Taube hänvisar även till ytterligare en komponent för läsningen. Motivation är 

komponenten som Dalby (1992; se Taube 2007) lade till i den s.k. the simple view of 

reading. Dalby menar att det handlar om ett samspel mellan dessa olika 

komponenter och att utan motivation finns ingen läsning. I Barns tidiga läsning 

(2007:13) har Taube lagt till en förändring till definitionen. Hon har bytt ut ordet 

läsning mot läsförståelse då hon understryker att människor läser för att förstå, vilket 

gör att definitionen av dess innehållskomponenter utgör denna formel: 

Läsförståelse = Avkodning x Förståelse av språk x Motivation 
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2.3 Läsinlärningsnivåer 

Elever kan befinna sig på olika nivåer i läsutvecklingsprocessen mot sin läsinlärning 

och det är viktigt att följa denna utveckling hos eleverna för att man som lärare ska 

veta vilken pedagogisk hjälp eleverna behöver. Som vi beskrivit tidigare utifrån Taube 

(2007:12) handlar läsning om avkodning och läsförståelse. Båda dessa 

delkomponenter är betydelsefulla för att läsningen ska vara tillfredsställande. 

Avkodningen måste automatiseras före den mentala kraften för att en elev ska kunna 

fokusera på att förstå en text. Den lästekniska utvecklingen utvecklas på olika nivåer. 

Dessa nivåer eller strategier kallas för: pseudoläsning, logografisk läsning, 

fonologisk läsning samt ortografisk läsning.  

Pseudoläsning handlar om att elever lärt sig innehållet av en text ur exempelvis en 

saga som någon vuxen läst för dem.  Dessa sagor har eleverna lärt sig utantill från 

början till slutet och kan återberätta dem på egen hand. Ifall den vuxne som läser för 

barnet skulle ändra om sagan eller läsa fel skulle eleven upptäcka det för att den kan 

sagan så pass bra i minnet. Pseudoläsning handlar med andra ord om att härma den 

vuxnes beteende i läsningen (Fridolfsson 2008:80). 

Logografisk läsning är när elever känner igen ord utifrån framträdande visuella drag 

som vanligtvis kan vara skyltar som ICA, McDonald’s och Coca-Cola. Det handlar 

egentligen om att eleven känner igen logon som omger ordet vilket gör att de kan tala 

om vad de ”läser” (Fridolfsson 2008:83).  

Den fonologiska läsningen eller som även kallas för den alfabetiska läsningen 

handlar om att läsaren tar hjälp av den alfabetiska principen genom att ljuda ett ord 

ljud för ljud. Inom denna läsning har eleven knäckt den alfabetiska koden då man lärt 

sig att läsa fonologiskt. (2008:81).  

Den ortografiska läsningen tar sin början när elever inte längre är beroende av den 

alfabetiska läsningen. Man behöver inte längre ljuda ut varje ljud i ett ord då eleverna 

har utvecklat en ortografisk identitet (Fridolfsson 2008:82).  

2.4 Läsutvecklingsdimensioner 

Ingvar Lundberg (2010:68) beskriver fem dimensioner i läsutvecklingen som är nära 

relaterade till varandra. Dessa fem är: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, 

läsförståelse och läsintresse. Till varje dimension bestäms ett visst antal 
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utvecklingssteg som får en mer konkret plats. Lundberg hävdar att utvecklandet av en 

dimension är betydelsefullt för nästkommande dimension. I och med detta ges det 

möjlighet att läraren får ett bedömningsschema. Enligt denna modell resulterar en 

bedömning till en elevprofil, där några dimensioner kan vara mindre utvecklade än 

andra dimensioner. Detta bedömningsschema bör regelbundet användas av lärare, 

för att följa sina elevers utveckling samt till att bedöma pedagogiska insatser som ska 

sättas in som stöd till den.  

2.5 Läspedagogiska traditioner 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de olika läsinlärningsmetoder som kallas för 

Phonics och Whole Language. Andra metoder som tas upp är ASL, 

Bornholmsprojektet och Reading Their Way som är kombinerad läsinlärningsmetod. 

Det har pågått en stor debatt sedan 1970-talet om hur elever lär sig att läsa samt 

vilket arbetssätt som har visats vara mest effektivt för deras läsinlärning. 

Diskussioner i Sverige och övriga nationer har framkallat motstridiga känslor hos 

pedagoger, forskare och föräldrar. Över hela världen har forskare varit mycket oeniga 

om hur läsinlärningen ska gå till, vilket med åren har resulterat två olika sidor som då 

benämnts som The Reading War (Myrberg och Lange 2006:8)  

2.5.1 Phonics-traditionen 

Phonics-traditionen är baserad på en forskningstradition med experiment där man 

undersökte läsning ur olika synvinklar (Frost 2002:13-14). I denna tradition 

förespråkar man att synen på läsning och läsundervisningen är att man lär sig att 

tolka det alfabetiska systemet. Det man lägger stor omsorg på att träna inom Phonics-

traditionen är att öva upp sin fonologiska medvetenhet och att träna på bokstäverna i 

alfabetet (Fridolfsson 2008:87-88). Det är av stor vikt att elever lär sig det alfabetiska 

systemet och bokstäverna i alfabetet innan de lär sig läsa för att skapa en 

medvetenhet om fonem. Det är av avgörande betydelse för att se sambandet mellan 

ljud och bokstav, som är förutsättningen för att elever ska lära sig att läsa (Frost 

2002:12), det vill säga kopplingen mellan fonem och grafem och med andra ord från 

delar till helhet (Fridolfsson 2008:87). Inlärningen är väldigt strukturerad då man 

övar in varje moment stegvis ett i taget. När man lär ut bokstäverna till eleverna lär 

man ut en bokstav i taget för att eleverna ska känna en säkerhet till varje enskild 

bokstavs ljud och form (Fridolfsson 2008:88).  
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Att en elev kan läsa handlar om att man kan avkoda ord och det är inte förrän man 

har en säker avkodning av ord som man tillägnar sig innehållet i texten (Frost 

2002:12). Fridolfsson (2008) menar att om man har en god avkodningsförmåga, 

skapar det en god grund till vad som krävs för att skapa en god läsning och när man 

införskaffat sig ett gott läsflyt tränar man då innehållet och förståelsen av det lästa 

(2008:87). Med tiden tränas sammanljudning och elevernas 

sammanljudningsförmåga övas upp med stöd av enkla texter och enskilda ord. Dessa 

texter och ord innehåller vanligen de bokstäver som eleverna har tränat på och lärt 

sig sen tidigare (Fridolfsson 2008:88). I Phonics-metoden handlar det därför om att 

läsa anpassade texter för att lära sig läsa och traditionen menar att nybörjarläsningen 

skiljer sig från den rutinerade läsningen. Elevernas lästräning sker främst med stöd 

av en gemensam läsebok (Frost 2002:12). 

2.5.2 Whole Language-traditionen 

Whole Language-traditionens grundläggande teser är att eleverna snabbt ska förstå 

att text har en mening och att det skrivna förmedlar ett budskap. De ska inte 

undervisas i läsning utan eleverna ska själva få välja hur de vill lära sig. Eleverna 

förväntas att på egen hand lära sig att avkoda genom att läsa texter (Fridolfsson 

2008:86). 

Traditionens viktigaste synpunkter har framförts främst av Kenneth Goodman och 

Frank Smith. Att lära sig att läsa är en naturlig språklig process, lika naturlig som att 

lära sig att tala enligt förespråkarna för Whole Language. Whole Language-metoden 

ser på läsning som en kommunikativ process och nybörjarundervisningen bör därför 

ha en kommunikativ utgångspunkt där eleven är en aktiv deltagare. Läsförmågan 

uppstår genom läsning av meningsfulla texter i riktiga böcker som inte är språkligt 

anpassade utifrån olika läsnivåer (Frost 2002:11). Texterna ska utgå från elevernas 

intressen (Fridolfsson 2008:86). Fonologisk medvetenhet får en underordnad roll vid 

läsningen, där fokus istället ligger på att förutsäga innebörden eller meningen i 

texter. Whole Language-metoden menar även att tillrättalagda läseböcker inte ska 

användas i läsundervisningen, utan det är bara riktiga böcker som skapar riktiga 

läsare (Frost 2002:11).  
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2.5.3 Bornholmsmodellen 

Utifrån en studie har Bryant, Bradley, McClean och Crossland funnit ett samband 

mellan barns tidiga kontakt med rim och ramsor och deras fonologiska medvetenhet 

(Frost 2002:38). Det förekommer ofta att barn får klappa stavelser i förskolan, då det 

är lättare att klappa och dela upp ord i stavelser än fonem och ändå gör det möjligt 

för dem att urskilja de enskilda fonemen som kännetecknar Phonics-traditionen.  På 

80-talet genomfördes projektet Bornholm där det undersöktes om läsinlärningen 

blev gynnsam av intensiv och strukturerad träning av språklig medvetenhet i 

förskoleklass. Bornholmsprojektet gick ut på språklekar där eleverna övade på att 

upptäcka språket och även språkets form utan att besväras av ordens innehåll. 

Barnen lär sig att skilja mellan ordens form och de föremål eller företeelser som ordet 

beskriver. De tränar även ordsyntes där de får sätta samman två ord och få ett nytt 

ord. Eleverna fick öva 20 minuter om dagen varje skoldag under ett år och det visade 

sig att de svaga eleverna utvecklades och klarade läsningen bättre. Det gav även goda 

resultat för de starka eleverna (Fridolfsson 2008:29).  

2.5.4 Att skriva sig till läsning 

Arne Tragetons metod ASL, som vi även tar upp i avsnitt 2.8.5, handlar om att 

använda tiden i skolan mer effektivt samtidigt som metoden syftar till att eleverna 

ska lära sig läsa och skriva, istället för att forma bokstäverna i alfabetet som 

kännetecknar Whole Language-traditionen. För att lära sig läsa genom denna metod 

vill man att eleverna ska skriva sig till sin läsning. Man vill att eleverna ska få lära sig 

själva att aktivt koppla ljudet till bokstaven genom att läsa meningsfulla texter, det 

vill säga elevernas egna texter. Detta gör läsutmaningen automatiskt individualiserad 

då texten är utifrån elevernas förkunskaper. Eleverna skapar sina texter utifrån den 

nivån de ligger på i sin skriftspråksutveckling. Elever som ännu inte har knäckt 

läskoden skriver spökskrifter som utgår från något eleverna berättar samtidigt som 

de trycker bokstäver på tangenterna lite hur som helst och berättelsen av texten är 

lika verklig som de andra elevernas. Vad som skiljer åt här är att de elever som inte 

knäckt läskoden saknar förmågan att koppla rätt ljud till rätt bokstav. När ord och 

meningsbyggnad, det vill säga textens specifika struktur, är i fokus kan alla elever 

vara i behov av att spökskriva för att skapa ett flöde i sina texter. Elevernas 

spökskrifter omvandlas till stödanteckningar för elevernas berättelse. Bokstavstecken 

och dess ljud kommer sen. Senare läggs det även vikt vid att automatisera och 
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utveckla själva läsandet och skrivandet vilket gör att alla elever försöker koppla rätt 

ljud till rätt bokstav. Spökskrifterna ska återberättas för en lärare eller en annan 

vuxen som sedan skriver berättelsen så att den blir läsbar. Genom upprepning av den 

återberättade texten använder eleven sig av olika avkodningsstrategier som stöd för 

sin förförståelse; första bokstav, bilder, ord i ord, ändelser på ord samt dess ljudning 

och längd. Kommunikation står i centrum när eleverna planerar och producerar sin 

text. De samtalar om textens innehåll, struktur, språkriktighet och ordval med 

varandra i par. Detta gör att de utvecklar sin kommunikationsförmåga samt sitt språk 

i ett naturligt sammanhang (Forsberg & Lövgren 2013:11).  

2.6 Tidigare forskning om kombinerad läsundervisning 

Frost (2002:13) beskriver att framställningen av Phonics- och Whole Language-

traditionerna är att det finns tydliga skillnader i synen på läsundervisning. Däremot 

kan man se stora möjligheter till att kombinera dessa traditioner om man riktar 

närmre fokus på de olika teoretikerna inom respektive perspektiv. Genom att ta de 

bästa delarna från båda traditionerna blir det lättare att nå gemensamma synpunkter 

till en god läsundervisning. Frost hänvisar denna kombination till en debatt som förts 

i Danmark som sett möjligheter att bygga en bro mellan de olika traditionerna.   

Mats Myrberg och Anna-Lena Lange (2006:79) skriver i sitt konsensusprojekt att 

lärare bör använda sig av kombinerade läsinlärningsmetoder för att göra läsningen 

mer effektiv vilket stärker elevernas läsförmåga. Därför behöver lärare vara kunniga i 

olika läsinlärningsmetoder som har olika utgångspunkter. Myrberg och Lange har 

nått detta resultat genom att intervjua flera psykologer och språkvetare som förhåller 

sig till detta. Detta förhåller sig även Frost (2002:98) till, då han skriver att de lärare 

som är trygga i sin lärarroll, är sällan bundna till ett bestämt lässystem.  

Lundberg (2010) menar att det inte finns någon metod som är bäst lämpad att 

använda vid läsundervisning, då det helt beror på hur situationen ser ut.  

”Det finns inga rena metoder” skriver Lundberg (2010:103) då en metod aldrig kan 

bli betraktad som isolerad. Eftersom att lärare och elever också befinner sig i 

läsprocessen så är metodvalet beroende på lärarens förhållningssätt. Det handlar till 

största delen om att lärarens relationer till sina elever och lärarens erfarenheter ger 

störst påverkan på metodens förutsättningar. Ytterligare poängterar Lundberg att 
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vilken nivå eleven befinner sig på i sin utveckling är en avgörande faktor för vilken 

metod som är bäst lämpad för deras läsinlärning.  

Dorothy J. Donat (2006) har gjort en studie som kallas för Reading their way. Hon 

beskriver i början på sin studie att lärare ställs inför svåra dilemman som att hantera 

tidspress samtidigt som de ska försöka nå ut till alla enskilda elever för att förbättra 

deras läsförmåga. Syftet med denna studie var att skapa ett flexibelt och balanserat 

förhållningssätt till läs- och skrivinlärningen och dess utmaningar. I studien skrivs 

det även om den debatt som har förts mellan vilken metod man ska använda sig av i 

sin läsundervisning och konstaterar i sin text att man behöver både Phonics och 

Whole Language. Det handlar om att ta ut de bästa tillvägagångssätten ur metoderna 

för att sammankoppla dem så att det ska bli en framgångsrik läsundervisning utifrån 

varje enskild elev och sett till deras olika behov och förutsättningar. RTW består av 

fyra viktiga komponenter: fonologisk medvetenhet, Phonics-undervisning, 

kontextuell läsning och kontextuell skrivning. Något som också har inkluderats i 

detta förhållningssätt är systematisk undervisning med språkundervisning, läsning 

och menande betoning då detta ger en positiv effekt till elevernas läsning. Med 

kontextuell läsning menas sammanhanget i det lästa. Detta förhållningssätt använder 

sig av både Phonics och Whole Language tillvägagångssätt och i studie undersöktes 

det om ifall metoden kunde möta alla elevers behov att lära sig läsa och skriva samt 

ifall deras färdigheter inom läsning och skrivning skulle påskyndas (Donat 2006).  

Donats (2006) studie utfördes i USA på en skola som heter Augusta County School i 

Shenandoah Valley Virginia. I över 15 år har skolan använt Whole Language-metoden 

till elevernas läs- och skrivinlärning och fokus låg på högkvalitativa litteraturer och 

kreativt skrivande. Skolan använde sig indirekt av Phonics-metoden när eleverna blev 

uppmuntrade till att hitta liknelser och skillnader beträffande stavelser. Utifrån detta 

tillvägagångssätt tog det lång tid innan eleverna kunde läsa och stava. Samtidigt 

varierade resultaten bland elevernas läsning och skrivning då vissa elever inte alls 

kunde läsa eller stava förrän i årskurs ett eller två. Det behövdes då en metod som 

skulle påskynda elevernas språkfärdigheter i deras läs- och skrivinlärning. Detta 

skulle genomföras med att använda både Phonics och Whole Language i läs- och 

skrivundervisningen. Dessutom behövdes metoden för att göra det möjligt för lärare 

att genomföra läs- och skrivundervisningen på ett effektivt sätt. Donat skriver att 

läsinlärningen bör starta när barnen går på förskolan eller när de börjar i årskurs ett 
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på grundskolan. Lärare kan då ge eleverna individuellt stöd så tidigt som möjligt.  

Resultatet av studien visade att elevernas läs- och skrivfärdigheter påskyndades 

genom Reading Their Way. Detta gjorde att flera skolor använde sig av denna metod 

då de inspirerades av den (Donat 2006).  

En annan studie utfördes i Savannah i U.S.A. med syftet att undersöka effekten av 

Whole Language respektive Phonics för att förbättra elevernas läsflyt och 

rättstavning. Deltagarna i undersökningen var 22 slumpmässigt utvalda elever i 

årskurs ett som delades in två grupper. Ena gruppen undervisades utifrån Whole 

Language och den andra undervisades utifrån Phonics. Efter fyra veckor visade 

resultatet att det inte fanns några statistiska skillnader i elevernas läsflyt eller 

rättstavning. Det visade sig att båda gruppernas läsflyt förbättrades men att Phonics-

gruppen gjorde större vinster i rättstavningen. Whole Language-metoden gör att 

elever får möjlighet att utveckla mening ur texter och utvecklar förståelsefärdigheter. 

Forskarnas slutsats är att metoderna bör kombineras men att det bör läggas större 

vikt vid Phonics-traditionen. Nybörjarläsare behöver lära sig att avkoda nya ord 

eftersom det kommer utveckla ett läsflyt och även en läsförståelse (Maddox & Feng 

2013:18-20). 

2.7 Val av läsundervisningsmetod  

När lärare ska välja metod för elevernas läsinlärning kan det ibland vara 

problematiskt. Det som lärare ska ha i åtanke är att alla elever är olika och har olika 

förutsättningar för sitt lärande. Därför är det viktigt att man som lärare tillämpar 

samt behärskar olika metoder och arbetsformer i sin undervisning för att möta alla 

elevers olika behov. Den läsinlärningsmetod som läraren väljer att använda till sin 

undervisning har också mycket att göra med lärarens erfarenheter vilket i sin tur är 

av avgörande roll för val av metod och ger konsekvenser för elevernas läsinlärning 

(Fridolfsson 2008:109).  

2.8 Faktorer för att underlätta läsinlärningen 

I detta avsnitt presenterar vi olika faktorer som underlättar elevers läsinlärning. 

Exempelvis faktorer som att läraren känner till att språket har olika sidor och 

ordförrådets avgörande roll. Andra faktorer som underlättar den tidiga läsningen är 

språklig medvetenhet, högläsning, läromedel, IKT, läsförståelsestrategier, motivation 
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samt lärarens två roller som är betydelsefullt att nå ut till sina elever både individuellt 

och i helklass. 

2.8.1 Språkets olika sidor och ordförråd 

Elever har olika förutsättningar och blir därmed olika förberedda på att möta skolans 

krav på utvecklandet av en god läsförmåga. Skolan har som uppgift att stimulera alla 

barns språkliga utveckling, vilket gör att kunskaper kring de förutsättningar som är 

mest väsentliga för en gynnsam läsutveckling blir nödvändiga. Eftersom att läsning är 

en språklig aktivitet blir därför barns talspråkliga utveckling utgångspunkten för den 

första läsinlärningen (Taube 2007:17).  

När eleverna börjar skolan som sjuåringar kan de flesta uttrycka sig begripligt. Att 

sjuåringar talar ”rent” handlar med andra ord om att eleverna tillägnat sig den sida 

som omfattar språkljuden det vill säga den fonologiska sidan. Det finns även elever 

som har tillägnat sig en del av den grammatiska sidan då de har lärt sig att använda 

grammatiska uttryckssätt som de hört i sin omgivning. Däremot är inte alla sidor av 

språket färdigutvecklade vid denna ålder. Den semantiska sidan av språket är en sida 

som handlar om ords betydelse. Till denna sida är miljön en stor påverkansfaktor och 

den semantiska sidan utvecklas hela tiden under en individs livstid. Den fjärde och 

sista sidan av språket är den pragmatiska sidan som handlar om hur man använder 

språket. Även denna sida kan utvecklas långt efter vuxen ålder. För att vara en 

produktiv pragmatisk användare av språk handlar det bland annat om att ha förmåga 

till att förstå lyssnarens situation. Sammanfattningsvis återstår talspråkets 

semantiska och pragmatiska sida av talspråket när de flesta eleverna kan tala ”rent” 

och uttrycka sig någorlunda grammatiskt vid sjuårsålder. Elevernas kunskaper om 

ords betydelse spelar mycket stor roll då det visat sig att elevernas ordförråd är ett av 

de främsta tecknen på elevernas kommande läsutveckling Taube 2007:19).  

Den fonologiska förmågan, det vill säga kunskapen om att ord består av fonem, vilka 

dessa fonem är och hur bokstäverna i alfabetet låter är av stor vikt för ordförrådets 

växt. Skolan har en stor betydelse för att hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd samt 

få stöd till att ge uttryck för sina känslor och tankar oavsett vilken hemmiljö eleverna 

har. Förutsättningen bör vara att alla elevers språk är tillräckligt bra oavsett 

bakgrund. Skolan har ett ansvar att hjälpa alla elever att utveckla sitt språk. För att 

eleverna ska våga uttrycka sig behöver de känna att människor omkring dem, som 
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exempelvis deras klasslärare lyssnar på dem med ett genuint intresse och bemöter 

dem med respekt och uppmuntran när de försöker uttrycka sig. Detta handlar då om 

att lärare ska vara ödmjuka och effektiva lyssnare för att eleverna ska känna en 

trygghet (Taube 2007: 19).  

Catharina Tjernberg (2013:9) undersöker i sin avhandling och hänvisar till 

Stanovichs redogörelse att det finns ett starkt samband mellan läsförmågan och ett 

utvecklat ordförråd. Det Tjernberg lyfter fram är att ordförrådet spelar en stor roll för 

textförståelsen. Det handlar om att ordförrådet är en stor betydelsefull del inom 

läsförståelsen eftersom varierande texter kräver olika former av läskompetens. Detta 

kräver ett rikt ordförråd inom olika kunskapsområden. Att läsa mer, med andra ord 

att införskaffa större läserfarenhet, utvecklar en ökad läsförståelse, men detta kräver 

en effektiv läsning och att eleverna inte bara mängdläser. Det Tjernberg menas med 

effektiv läsning är att när man läser kan man som läsare reflektera över vad man 

precis har läst. 

2.8.2 Språklig medvetenhet  

Jørgen Frost (2002:37) liksom Taube (2007: 21) har båda forskat kring läsning och 

båda skriver att för att bli en god läsare och för att utveckla sin läsförmåga behövs det 

en språklig medvetenhet hos läsaren och även en läsförståelse. Ytterligare poängterar 

de att eleverna ska ha en förståelse för språkets fonem och att det är betydelsefullt att 

eleverna kan bokstäverna i alfabetet och ljudningen av dessa. Det är den viktigaste 

språkliga förutsättningen för den tidiga läsinlärningen, att elever har utvecklat en 

medvetenhet om sitt språk kring de minsta betydelseskiljande delarna inom språket. 

Språklekar ska stimulera den språkliga medvetenheten och är en fördel för lärare att 

använda sig av i sin läsundervisning.  

2.8.3 Högläsning 

Högläsning är en viktig faktor som bidrar till elevers läsutveckling då den ger stor 

effekt gällande att öka deras ordförråd eftersom eleverna ofta kommer att möta ord i 

böcker som de inte möter i vardagliga samtal (Taube 2007:23). Frost (2002:46) 

menar att det är av stor vikt att högläsningen sker i en social situation, det vill säga i 

samvaron mellan lärare och elev. Läraren som högläser kan urskilja ord och begrepp 

från den lästa texten och ställa frågor till eleven om vad hen tror att det betyder. 

Genom kontextualisering stärker man elevernas begreppsbildning och ökar deras 
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ordförråd. Genom detta sociala samspel bidrar man som lärare till en medvetenhet 

om fonem till sina elever då de får en analyserande inställning till kopplingen mellan 

det som läraren läser och det som står i texten. Frost (2009:111) skriver också att om 

lärare vill utveckla elevernas läsförståelse tidigt i undervisningen kan läraren ställa 

frågor till texten som eleven har läst och be eleven sammanfatta det hen har läst, 

alternativt fråga eleven under läsningens gång vad hen tror kommer att ske i 

berättelsen. Det som också utvecklar elevernas läsning inom högläsning är att de lär 

sig hur en berättelse är uppbyggd. Taube (2007:24) menar att genom högläsningen 

får barn även uppleva glädje och en spänning vilket är avgörande för att lära sig läsa 

då lusten till läsning stimuleras. Att samtala kring boken efter högläsningen väcker 

också lusten till att läsa. 

2.8.4 Läromedel 

Man har använt läseböcker över 100 år till den första läsinlärningen i Sverige. Dagens 

läseböcker är uppbyggda från det lätta till det svåra kravet på lästeknisk färdighet. 

Det som presenteras först är bokstäver och ord som är lätta att sammanljuda. 

Konsonantkombinationer som är svårare lärs in efteråt. Man lär in ljudenligt stavade 

ord först och ljudstridigt senare. Samtidigt förs högfrekventa ord in som kan 

innehålla bokstäver som eleverna inte har blivit presenterade för tidigare. Dessa ord 

lärs in som ordbilder som exempelvis kan vara ord som: jag, och, du, vi. Dessa ord 

ska bidra till att eleverna lättare lär sig någorlunda meningsfulla texter på en ganska 

tidig nivå i läseböckerna (Taube 2007:119).  

2.8.5 IKT  

Erica Lövgren som är lärare, handledare och fortbildare inom ASL (se avsnitt 2.5.4) 

är inspirerad av den norske forskaren Arne Trageton som hävdar att skrivning är 

lättare än läsning. Lövgren gjorde en undersökning med sina elever, där de skulle 

skriva sig till sin läsning, med hjälp av datorn. Eleverna skapade dagligen texter 

tillsammans med en skrivarkompis. Eleverna skrev från slumpmässiga rader med 

bokstäver till så kallade bokstavssträckor som slutligen skulle bli färdiga texter. 

Genom skrivandet på datorn går det lättare för eleverna att koncentrera sig på 

berättandet, till skillnad från när de skriver med pennan, då det kan bli kämpigt ifall 

texterna är långa. Lövgren anser att det är lättare för dem att tillägna sig bokstäverna 

då eleverna blivit bättre motoriskt rustade för att hantera pennan vilket gör att 

arbetet med bokstavsformerna blir mer effektivt och framgångsrikt (Lövgren 2009).  



 15

Utifrån Carina Fasts (2008: 95) studie kring hur barn lär sig läsa och skriva, 

upptäcktes det att datorn hade en stor betydelse till deras läs- och skrivinlärning som 

exempelvis bokstäverna i alfabetet. En förälder uttalar sig i studien att hens barn 

lärde sig hela alfabetet med hjälp av datorn.  

2.8.6 Läsförståelsestrategier  

Med lässtrategier menas att de används som medvetna tillämpande hjälpmedel i 

läsningen och som även ska underlätta förståelsen. Barbro Westlund (2009:43) 

hänvisar till Pressleys forskning som visar att goda läsare simuleras av en 

strukturerad läsundervisning där olika modeller för ökad förståelse används.   

Frost (2009:76) beskriver de grundläggande läsförståelsestrategierna och de består 

av fyra aktiviteter: att sammanfatta, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att 

förutsäga vad som ska hända. Westlund har genom sin yrkesprofession forskat och 

skrivit böcker där hon har omvandlat och förklarat läsförståelsens effekt från 

amerikanska modeller för att svenska lärare kan förstå dem. Hon har introducerat 

begreppet ”läsfixarna” som är figurer som lärare ska presentera och förklara 

lässtrategierna för sina elever som mentala verktyg för att öka deras läsförståelse. 

Läsfixarna är: Spågumman som tittar närmre på bilder, rubriker bildtexter och 

textgenre för att förutspå och ställer hypoteser om texten. Reportern som ställer 

frågor på tre nivåer om texten och dessa är på raden, mellan raderna och bortom 

dem. Detektiven som reder ut oklarheter samt nya ord och uttryck. Cowboyen som 

sammanfattar det viktigaste i texten och som används både under och efter 

läsningen. Konstnären som skapar inre bilder av det lästa och med stöd av sina 

sinnen lever läsaren sig in i texten och ser, hör och känner framför sig det som texten 

berättar (En läsande klass 2016). 

2.8.7 Motivation  

Att misslyckas eller att lyckas vid läsinlärningen ger konsekvenser för elevernas 

självbild och självförtroende och det kan även ge konsekvenser för samtliga ämnen i 

skolan. Därför är det av stor vikt att lärare har kunskaper om hur framgång samt 

misslyckanden påverkar elevens motivation och självbild till sitt fortsatta lärande. 

Eleverna lär sig inte bara att läsa utan de lär sig också hur bra de är på att läsa (Taube 

2007:81).  



 16

Motivation i samband med lärande handlar om inre och yttre faktorer. De inre 

faktorerna handlar om elevers förhållningssätt till det man ska lära sig, elevens 

självbild som lärande individ, och elevers uppfattning om sin egen förmåga att klara 

sina uppställda mål. Christer Stensmo (1997:97) beskriver dessa inre faktorer som 

elevers lust och behov av att läsa. Taube beskriver de yttre faktorerna att det bland 

annat handlar om förväntningar från kamrater och vuxna. Stensmo skriver att de 

yttre faktorerna kan komma från beröm och belöningar från exempelvis lärare 

(1997:98)  

För att forma en positiv väg till elevernas prestationer och motivation i skolan, har 

Reuven Feurestein och några kollegor till honom beskrivit tolv principer som ska ge 

uttryck för effektiv undervisning (Taube 2007:94). Ett urval av dessa tolv principer 

handlar om att lärare och vårdnadshavare ska hjälpa elever att upptäcka glädjen av 

läsning, då eleven endast kommer läsa ifall denne ser någon nytta med det. Det är då 

eleven upplever läsning som något motiverande. En annan faktor som spelar stor roll 

är att läraren återger informativ koppling. Det handlar om att upplevelser av 

kompetens måste skapas genom att eleverna får besked om strategier som stärker 

lärandet likaväl som strategier som inte fungerar till lärandet. Att uppfatta problem 

som utmaningar är också en viktig faktor. Det blir därför viktigt att läraren har 

läsmaterial som ligger strax över elevens läskompetensnivå så att ett intresse för 

textinnehållet skapas. Istället för att undvika svårigheten antar eleven utmaningen i 

texten. Ytterligare är det viktigt att eleven får ett uppsättande av kortsiktiga mål till 

sitt lärande och att eleven själv känner att den har kontroll över sitt lärande. Det gör 

att elever tar mer ansvar för sina uppgifter. Att eleven själv får uppleva att den är en 

unik person är oerhört viktigt. Lärare bör utnyttja alla tillfällen som finns till att 

stötta eleven att erkänna och upptäcka positiva sidor hos sig själv (Taube, 2007:95).  

2.8.8 Lärarens två roller 

Frost (2002:17) skriver att lärare ska organisera sin undervisning på flera nivåer, det 

vill säga från helklassundervisning till den individuella nivån. Han har delat in 

lärarens roll på makronivå och mikronivå. Helklassundervisningen organiseras och 

planeras på ett övergripande och sammanhängande sätt på makronivå. På mikronivå 

är lärarens roll att hjälpa eleven att utvecklas från sin aktuella utvecklingsnivå.  
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2.9 Pedagogiska teorier 

I detta avsnitt presentar vi två pedagogiska teorier som vår resultatanalys 

genomsyras av. 

2.9.1 Det behavioristiska perspektivet 

Under större delen av 1900-talet hade behaviorismen stort inflytande på pedagogiken 

samt psykologin. Genom denna teori ställer man människans beteende i fokus vilket 

gör att det enda som går att vetenskapligt studera är människors beteenden vilket 

utesluter deras tankar och känslor (Säljö 2012:144). Experimentpsykologen B.F. 

Skinner är en av de viktigaste företrädarna inom behaviorismen. Skinners syn på 

människan var att hon är en produkt som gör vad hon lär sig. Det som hon lär sig, 

reagerar hon endast genom betingelse, med andra ord belöning eller straff.  Det vill 

säga utför människan en handling som den får en belöning för kommer hon troligtvis 

att återupprepa sin handling igen. Ifall människan inte får någon belöning kommer 

hon inte att återupprepa sin handling. Bestraffning står inte behaviorismen för då 

man anser att människan skulle bli förvirrad av detta (Säljö 2012:148-149). 

2.9.2 Det sociokulturella perspektivet 

Psykologen Lev S. Vygotskij är grundaren till det sociokulturella perspektivet. Hans 

teori betonar att den levda erfarenheten betyder mycket för människans utveckling 

(Kroksmark 2011:446) och teorin betonar att all inlärning och utveckling hos 

människan är uttryck för socialt lärande (Kroksmark 2011:450). Människor har 

möjlighet att utveckla kunskaper genom ett socialt samspel med andra människor.  

Ett medierat lärande innebär att en mer erfaren människa demonstrerar och överför 

strategier för lärande. Eleven utvecklar sin kapacitet först med hjälp av en erfaren 

människa och kan sedan använda den kapaciteten på egen hand. Den nya kapaciteten 

blir en del av människan och kan även användas i andra sammanhang. Ju mer 

kunskaper människan erfar, desto mer utvecklas människan. Skillnaden vad en 

människa kan göra själv och vad hon kan prestera i samspel med mer erfarna 

människor benämnde Vygotskij för den proximala utvecklingszonen (Kroksmark, 

2011:450).  
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3 Metod  

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod för att samla in den empiriska datan 

samt vilken analysmetod vi använt oss av analyserat vår data. Vi beskriver hur vi gick 

tillväga när vi valde informanter, hur vi samlade in datan och hur vi bearbetade vår 

data samt hur vi analyserade den. Vi presenterar undersökningens reliabilitet och 

validitet och även de etiska överväganden vi gjort.  

3.1 Metodologi 

Denna kvalitativa studie som vi har utfört där vi ville undersöka hur några lärare 

organiserar den tidiga läsundervisningen, valde vi att utföra med kvalitativa 

intervjuer med våra forskningsfrågor som utgångspunkt. Med kvalitativ menas att 

datan samlas in och bearbetas och analyseras genom att forskaren försöker ta reda på 

vad den enskilde menar och hur hen tänker. Bearbetningen och analysen gör det 

möjligt att urskilja mönster i olika föreställningsvärldar (Trost 2005:12). Intervjuerna 

gav oss möjlighet att ta del av intervjupersonernas förklaringar och verklighet och 

gjorde det möjligt för oss att tolka vad det kunde innebära sett ur de teoretiska 

perspektiven men också utifrån den teoretiska bakgrund vi redogjort för i uppsatsen. 

 

Den kvalitativa intervjun gjorde det möjligt för intervjun att röra sig åt olika 

riktningar utifrån vad intervjupersonerna fann relevant och viktigt eftersom intervjun 

riktades mot intervjupersonens åsikter. Som intervjuare fick vi möjlighet att kunna 

avvika från vår intervjuguide och ställa nya frågor eller följdfrågor av svaren och även 

ändra om ordningen på frågorna (Bryman 2008:412-413). 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där vi utformade en intervjuguide 

med frågor vi ville ställa. Våra intervjupersoner gavs möjlighet att utforma svaren på 

sitt eget sätt. Frågorna som var med i intervjuguiden var till hjälp för oss för att hålla 

oss till ämnet men vi behövde absolut inte följa den ordningen som den är utformad 

efter (Bryman 2008:206, 415). 

Det synsätt som är vanligast för att analysera kvalitativ data är grounded theory 

(Bryman 2008:513). I grounded theory är kodning en av de viktigaste processerna, 

där man går igenom utskrifter och sätter namn eller etiketter för de delar som tycks 

vara av teoretisk vikt.  
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3.2 Datainsamlingsmetod och urval 

Till denna studie utförde vi våra intervjuer i en stad i Mellansverige. Då studiens syfte 

var att undersöka hur lärare organiserar den inledande läsundervisningen gjorde vi 

ett målstyrt urval att intervjua lärare i årskurs ett. Utifrån vårt syfte och våra 

forskningsfrågor valde vi de lärare som var relevanta till studien. Vi skickade ett 

missivbrev till alla lärare i årskurs ett inom kommunen och valde att intervjua de 

lärare som tackade ja till att delta i vår studie som blev fyra stycken lärare. Den första 

läraren som vi intervjuade är utbildad förskollärare och grundlärare. Hen har arbetat 

som lärare på grundskolan sedan 2000-talet. Den andra läraren som vi intervjuade är 

utbildad grundlärare sedan åtta år tillbaka och har studerat vidare med inriktning på 

läsinlärning. Vår tredje informant är utbildad grundskollärare och har varit verksam 

grundlärare sedan tio år tillbaka. Läraren började arbeta i en årskurs ett för två år 

sedan och har arbetat större delen i en årskurs två och tre. Vår fjärde informant och 

lärare har gått lågstadielärarutbildningen och blev examinerad i början på 1980-talet. 

Hens utbildning innehöll mycket metodik för läsinlärningen. Våra intervjuer spelades 

in för att vi inte skulle missa något när vi sedan skulle skriva vårt resultat och dessa 

var ungefär 30-40 min långa. Intervjufrågorna var förutbestämda utifrån en 

intervjuguide och kopplade till våra forskningsfrågor men med en öppenhet för 

omformulering samt följdfrågor under intervjuerna (se Bilaga 1). Vi genomförde 

intervjuerna tillsammans. Enligt Trost (2005) kan det vara en fördel likaväl som en 

nackdel att göra det i par. Fördelen är att intervjun utförs bättre om intervjuarna är 

samspelta och kan få en större informationsmängd och förståelse. Nackdelen är det 

finns en risk att den intervjuade kan känna sig i underläge (2005:46). 

Intervjufrågornas fokus låg på hur lärarnas läsundervisning som tog start denna 

hösttermin såg ut och vi delade upp frågorna sinsemellan eftersom vi ville vara 

samspelta under intervjun för att vi inte skulle missa att få med den information vi 

behövde. Vi valde att inte anteckna under intervjun för att behålla fokus på de 

intervjuade. Intervjuerna tog plats på respektive skola som lärarna arbetar på och vi 

fick också ta del av det material de använder sig av i läsundervisningen under 

intervjutillfället. 

3.3 Databearbetningsmetod 

Bryman (2008:420) påpekar att det är betydelsefullt att spela in en intervju för att 

det kan skapa en distraktion hos forskaren om denne antecknar under tiden, vilket 
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kan leda till att forskaren inte riktigt är uppmärksam på vad intervjupersonen 

berättar och förmodligen missar något viktigt. Detta tog vi till oss och spelade in våra 

intervjuer. Efter våra intervjuer lyssnade vi noggrant på det inspelade materialet tre 

gånger och transkriberade intervjuerna ordagrant men har ändrat stavningar vid 

citat. För att analysera det empiriska materialet använder vi oss av öppen kodning. 

Det är en process som innebär att bryta ner, studera, jämföra och kategorisera datan 

(Bryman 2008:514). Våra transkriberade anteckningar studerades noga och bröts ner 

till det som var relevant för studiens syfte och jämfördes med varandra och vi 

sorterade det i kategorier. Vi studerade innehållet och bröt ner det till tre kategorier. 

Kategorierna ”metoder och arbetssätt” och ”påverkansfaktorer” är kopplade till våra 

forskningsfrågor. Vi valde att lägga till kategorin ”motivation” för att vi ville få en 

djupare förståelse om hur eleverna motiveras till sin läsinlärning. Sedan tolkade vi 

datan utifrån de teoretiska perspektiv och den teoretiska bakgrunden.   

3.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för kvantitativa undersökningar men har 

diskuterats av kvalitativa forskare hur pass relevanta dessa är för kvalitativa 

undersökningar. Validiteten handlar om att mäta för att få fram ett resultat och det är 

inget av intresse för kvalitativa forskare. En motsvarighet till reliabiliteten inom 

kvalitativ forskning är tillförlitlighet som innebär att säkerställa att det skapas en 

redogörelse av alla faser i undersökningsprocessen (Bryman 2011:351,355). I avsnitt 

3.3. beskriver vi hela processen av vår undersökning vilket gör att studien blir 

tillförlitlig vid den tidpunkt som den utfördes. Men eftersom kvalitativa studier inte 

är konstanta kan resultatet förändras om den görs vid en annan tidpunkt eftersom 

människor är aktiva och förändringar sker automatiskt (Trost 2005:111). 

3.5 Etiska överväganden 

I denna studie har vi författare tagit hänsyn till de etiska forskningsprinciperna från 

Vetenskapsrådet (2011) och de informanter som deltagit i denna studie har givit oss 

sitt samtycke. Utifrån informationskravet har vi informerat informanterna vad vi vill 

undersöka i denna studie samt att de får delta frivilligt och att de, utan närmare 

motivering, har kunnat avbryta sitt deltagande när de velat. Vi har behållit 

informanternas anonymitet helt och hållet. I denna studie är informanterna anonyma 
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och även deras arbetsplatser. Den data vi kommit i besittning av kommer endast att 

användas i denna studie. Då vi spelar in våra intervjuer har vi även fått tillåtelse till 

det och även inspelningarna är ett material som endast använts till studien och som  

raderas efteråt. Våra informanter kommer att få ta del av resultatet av vår studie om 

de så önskar. 

4 Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av den empiriska data vi samlade in utifrån 

intervjuerna. En stor del av resultatet är intervjuerna men även material som vi fick 

ta del av presenteras. För att förtydliga har vi har vi kursiverat citaten från de 

intervjuade lärarna men vi har ändrat stavningar.  

4.1 Intervju 1 

Denna lärare är utbildad förskollärare och grundlärare. Hen har arbetat inom 
förskoleverksamheten och grundskolan sedan början på 2000-talet.  

4.1.1 Metoder och arbetssätt 

När eleverna börjar årskurs ett och ska börja läsa får de ett arbetsschema som de 

arbetar utifrån med en bokstav i taget.  I det arbetsschemat ingår det att spåra, d.v.s. 

forma, en bokstav uppifrån och ner, att lösa ett antal uppgifter i arbetsboken ”Läs-

träna” till varje bokstav där de till exempel ska se om eller var bokstaven finns i 

ordet, ljuda ihop ord och ringa in de ord som bokstaven finns i. Längre fram i boken 

blir det fler sidor per bokstav och där får de även skriva ord med bokstaven.  

Eleverna har även en skrivbok där de får klippa ut en bild som tillhör den bokstav de 

arbetar med och skriva en mening om bilden. Barnen får välja att skriva av den redan 

färdiga meningen som tillhör bilden eller skriva en egen mening eller bara något ord 

med bokstaven. Sedan har även läseboken ”Nu läser vi” där eleverna får läsa tyst två 

gånger själva och sedan en gång högt för läraren. Det kan hända att det kommer en 

bokstav som man inte har gått igenom och det är ju sånt som händer, så om 

eleverna inte kan läsa texten så hjälps läraren tillsammans med eleven åt att ljuda. 

Läsinlärningen sker alltid i halvklass så att läraren ska få mer tid att lyssna och stötta.  

Läraren har högläsning minst tre dagar i veckan då läraren läser högt och eleverna får 

lyssna och skapa inre bilder. Läraren stannar upp i texten när det kommer något ord 
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som verkar svårt och pratar även om texten och ställer frågor till eleverna som ”vad 

skulle ni ha gjort?” eller ”har du vart med om något liknande?”. När läraren läser högt 

har hen pratat mycket om vad eleverna ska göra när hen läser, t.ex. att de ska lyssna 

och försöka skapa inre bilder framför sig om det hen läser. 

Efter höstlovet börjar de med ytterligare ett lässchema där de läser böcker med olika 

genrer utifrån olika nivåer. En nivå innehåller ungefär tio böcker. De använder sig av 

nivåböcker i klassrummet för att eleverna ska känna att de kan läsa och att de 

utvecklas. Det kan hända att läraren tar in böcker från biblioteket till vissa elever som 

behöver det. Det kan vara för att eleven har svårt att läsa och läraren väljer då böcker 

utifrån dennes intressen och försöker få eleven att titta i boken och intressera sig mer 

för läsning genom att läsa tillsammans med eleven. Eller om någon elev har knäckt 

läskoden fullständigt och behöver utmaningar får den mer svårlästa böcker.  

För de elever som blir klara fortare än andra finns det extrauppgifter som korsord 

eller läsförståelseuppgifter. Eleverna får även spela ett spel som heter Lycko2, där 

spelplanen innehåller bilder på olika saker (bilder, bilder med ord skrivet under, ord 

etc. beroende vilken nivå de är på) och på brickorna står det nummer. Spelet handlar 

om att läsa ord som står i instruktionerna, där orden är listade ett till tolv och placera 

ut brickan med den rätta siffran som motsvarar ordet, på spelplanen på den bild som 

ordet passar in på. När alla brickor är lagda, vänder man på dem och ett mönster 

framkommer. Om mönstret inte stämmer med den i instruktionerna har det blivit fel 

någonstans och eleverna får försöka igen.  

Eleverna får även skriva om djur vilket även involverar läsning. De får välja ett kort 

om ett djur som de ska läsa igenom och sedan skriver de av texten i sin skrivbok. 

Detta fann eleverna som något väldigt roligt och ville ha flera kort. Då skapade de 

egna kort tillsammans och valde vad för fakta som skulle stå om djuret och välja 

bilder.  

4.1.2 Motivation 

Elevernas självständiga arbete med sitt arbetsschema gör eleverna motiverade då de 

gärna vill arbeta med det, menar läraren. Den inre motivationen finns till att läsa, då 

eleverna verkligen vill läsa, anser hen. De tycker att det är roligt när de får visa upp 
                                                   

2 http://www.sica.se/indexlycko.html 
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sina kunskaper i läsning för antingen läraren eller sina klasskamrater. De tycker att 

det är väldigt roligt att få ta hjälp av varandra för att de får jobba tillsammans. 

Läraren pratar mycket med sina elever om läsningens utveckling och att alla 

utvecklas i olika takt, för att det inte ska bli någon tävling mellan eleverna. Det finns 

ju de elever som inte lärt sig läsa än men som så gärna vill det som frågar: När ska 

jag lära mig? Jag säger att du går i ettan och är här för att lära dig, vi kommer att 

jobba såhär för att du ska lära dig och alla lär sig i olika takt. Eleverna får delta i 

valet av högläsningsböcker och läraren kan hitta böcker utifrån elevernas intressen.  

4.1.3 Påverkansfaktorer 

Det som gör att läraren gör på detta sätt är för att kollegan som har arbetat i många 

år, gör på det viset och det är det här som finns och det är det här som är gjort. Hen 

har inte kompletterat med så mycket själv men tycker att det är en bra grund att utgå 

ifrån då de arbetar med att ta en bokstav i taget, går igenom hur den låter, hur den 

ser ut och hur man skriver den och kombinerar det med läsning. Det blir en bra 

kombination av arbetet, tycker läraren. Detta har beprövats på skolan och har visat 

sig fungera i några år tillbaka och det har läraren tagit till sig. 

4.2 Intervju 2 

Den här intervjun gjordes med en lärare som är utbildad sedan åtta år tillbaka som 

grundlärare. Denna lärare har även studerat vidare med inriktning på läsinlärning. 

4.2.1 Metoder och arbetssätt 

Denna lärare använde sig av ASL-metoden med sina ettor i början på höstterminen 

förra gången hen var lärare i årskurs ett. När höstterminen var slut visades det att 

nästan alla elever i klassen inte alls knäckt läskoden. Tillsammans med sin 

arbetskollega som också arbetade med en årkurs ett, bestämde de sig för att arbeta 

mer traditionellt utifrån Phonics-metoden den här gången. Det vill säga att successivt 

arbeta med bokstäver och deras enskilda ljud. Eleverna börjar arbeta med bokstäver 

som läraren valt som gör det möjligt att sammanljuda enkla, korta ord. I och med 

detta hann eleverna ta igen allt de missade från den första terminen och har därmed 

lyckats knäcka läskoden, enligt läraren. Ytterligare använder sig läraren av surfplattor 

till sin läsundervisning.  
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Även om läsinlärningen har sitt uttryck till det traditionella, så blir det även lite 

blandat med andra inlärningssätt. Detta är något som läraren berättar för oss då 

hen upplevt Phonics-metoden som något positivt men att hen ändå vill påpeka att 

hela hens undervisning inte bara är baserat att gå från delar till helhet. Hen beskriver 

att man som lärare måste anpassa sin undervisning till elevgruppen. Exempelvis 

använder hen sig av arbetssätt som mer förhåller sig till Whole Language-metoden. 

Läraren berättar att eleverna arbetar med ett självständigt arbetsschema som är 

uppbyggt på olika nivåer. De använder sig av läseböckerna ”Vi läser”. Eleverna får 

också arbeta med olika arbetsuppgifter beroende på om de har knäckt läskoden eller 

inte. De som har knäckt koden fortsätter med sitt arbetsschema där de utmanas i sin 

läsning och sin skrivning. De elever som inte har lyckats knäcka läskoden får arbeta 

med spel där läsning och skrivning inte blir så påfrestande, enligt läraren. Utifrån 

deras läsebok får eleverna kopierade samt laminerade meningar ur den text de läst 

för att sätta ihop enkla meningar till bilder som ”Tor läser”. Där det finns en bild på 

en figur från läseboken som heter Tor till en bild som visar att han läser en bok. De 

har en arbetsbok till läseboken som de får klistra in bilden och meningen i för att 

sedan visa upp det för läraren för att se ifall eleverna har förstått det de gör rätt. 

Läraren använder sig mycket av lyckospel3 till sin undervisning som hen beskriver att 

eleverna blir starkt motiverade och lustfyllda av. Det finns också nivåanpassade 

läseböcker som heter Stjärnsvenska som finns från nivå ett till elva. Till varje nivå 

finns det fyra boxar som man läser utifrån olika svårighetsgrader. När eleverna ska gå 

vidare från en box måste de ha gjort ett lästest med en vuxen för att se ifall de är redo 

att gå vidare till nästa nivå. Det är en progression som gör att det blir svårare och 

svårare hela tiden. Eleverna övar även sin läsförståelse genom dessa, då läraren 

ställer frågor till eleverna om texten för att se ifall eleven har förstått det lästa. 

Läraren använder sig av högläsning varje morgon och berättar att hen använder sig 

av ”läsfixarna” kontinuerligt med högläsningen. Läraren presenterar de olika 

lässtrategi-figurerna (Se avsnitt 2.6.6.) och berättar vilka de är och vad de olika 

figurerna gör för eleverna vid terminsstarten.  

                                                   

3 Lyckospel är ett spel där läsningen utmanas genom att lösa uppgifter. En tydligare beskrivning finns i 
avsnitt 4.1.1. 
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4.2.2 Motivation 

Läraren använder surfplattor till sin undervisning för att underlätta för de barn som 

har svårt att sitta still eller inte kan koncentrera sig under en längre tid. Det är för att 

avlasta de eleverna med något ”roligt” så att de senare kan komma tillbaka och känna 

sig fokuserade. De får spela svenskaspel där de exempelvis drar ord till bilder. Barnen 

förstår ju inte riktigt att de fortsätter att arbeta när de får en paus med surfplattan. 

De tycker ju att det är kul men förstår inte att det är ett lärande i sig. Eleverna hade 

själva fått konstruera egna bokryggar av de böcker de läst klart. När de har 

konstruerat dessa sätter var och en upp bokryggarna på klassrummets dörr för att 

eleverna tillsammans ska skapa en ”bokhylla”. Läraren och eleverna bestämde ett mål 

tillsammans att bokhyllan skulle bli en meter hög. När eleverna uppfyllde detta mål 

belönades de med fika och film. Det fanns ett driv hos barnen att hela tiden läsa 

mer. Denna ”morot” var något som motiverade eleverna till deras läsning, enligt 

läraren. 

4.2.3 Påverkansfaktorer 

Läsinlärningen sker alltid i halvklass så att läraren ska få mer tid att lyssna och stötta 

eleverna. Det som påverkar lärarens val av arbetssätt och metoder till hens 

undervisning handlar helt och hållet på hur elevgruppen ser ut. Läraren har haft olika 

grupper beroende på hur de ligger till rent kunskapsmässigt och socialt vilket spelar 

stor roll till hur man väljer att undervisa. Man kan inte låsa in sig på en metod utan 

man behöver läsa av gruppen för att se hur den fungerar.  

4.3 Intervju 3 

Denna intervju gjordes med en lärare som är utbildad grundskolelärare sedan tio år 

tillbaka. Läraren har arbetat större delen i en årskurs två och tre men valde att arbeta 

i en årskurs ett för två år sedan.  

4.3.1 Metoder och arbetssätt 

Läraren använder sig av Phonics-metoden till sin läsundervisning där hen lär ut en 

bokstav i taget så att eleverna får fokusera på bokstavens utseende samt hur den 

låter. Den första terminen ligger stort fokus på att ljuda och forma bokstäverna men 

eleverna arbetar inte utifrån en alfabetisk ordning. Det handlar istället om att arbeta 

med bokstäver som är lättare att forma till ord med exempelvis bokstaven S, O, L. 
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Som exempelvis med dessa bokstäver skapar ordet ”Sol”.  Anledningen till varför 

läraren valt att utgå från Phonics-metoden är att hen tycker att det gynnar eleverna 

bäst att få in tekniken att ljuda ihop ord i början till sin läsinlärning. Läraren ställer 

även frågor till eleverna om de vet något ord som börjar på den bokstaven. Läraren 

skriver sedan upp orden på tavlan. Eleverna får sedan skriva bokstaven och orden i 

sin bokstavsbok för att de sedan ska arbeta vidare med bokstaven på sina surfplattor. 

Hen har även börjat använda sig av ASL-metoden för att skapa en variation i sin 

undervisning. Eleverna får forma bokstäverna med fingrarna på surfplattan via en 

applikation och eleverna får även skriva sagor som de sedan läser upp för varandra. 

Surfplattorna har talsyntes som gör att man kan lyssna på det man har skrivit. 

Surfplattorna är också något som läraren använder som stöd till de elever som har 

svårigheter med läsningens fonologiska sida. Det ska avlasta eleverna som tycker att 

det är jobbigt och tråkigt att lära sig alfabetet. Läraren högläser mycket för eleverna 

och samtalar då om olika texter som exempelvis skönlitterära texter och faktatexter 

om djur. Eleverna har lärt sig olika strategier för hur de ska läsa och tolka olika 

texter. Till faktatexter har eleverna lärt sig att använda tankekartor och stödord för 

att komma ihåg dem. Till skönlitterära texter använder sig eleverna av ”läsfixarna”.  

4.3.2 Motivation 

Läraren tycker att det är viktigt att eleverna själva ska få välja böcker som de vill läsa 

för att stimulera deras läsning. Eleverna får låna böcker på skolbiblioteket som de 

besöker varje vecka. Låneböckerna läser eleverna tyst varje morgon 10-15 min om 

dagen samtidigt som de får låna hem böckerna om de vill fortsätta läsa dem hemma. 

Skolbiblioteket har även en lästävling där hela klasser från skolan tävlar om vilken 

klass som har läst mest antal minuter. Barnen blir helt till sig varje gång vi går till 

biblioteket och vill alltid låna fler böcker än vad vi gjorde sist. Det är något som 

sporrar elevernas läsintresse. Ytterligare har läraren skapat en ”bokburk” som de får 

fylla med kulor efter varje bok de har läst ut. När burken är fylld så får eleverna kolla 

på film tillsammans och ha mysstund.  

4.3.3 Påverkansfaktorer 

Läraren berättar att när eleverna börjar första klass, skiljer det sig markant var de 

befinner sig i sin läsutveckling. Vissa elever kan läsa medan vissa elever känner igen 

några bokstäver eller ord, samtidigt som det finns elever som endast känner igen de 

bokstäver som finns i deras namn. Eftersom att det är en stor bredd redan från 
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skolstarten får man som lärare försöka möta eleverna på sin nivå så gott som det 

går. Ytterligare beskriver läraren att hen väljer att organisera sin läsundervisning 

med kombinerade metoder och arbetssätt för att göra det lustfyllt för eleverna, där de 

ska stimuleras till sitt lärande. Kompetensutbildningar som ”En läsande klass” har 

gett inspiration till lärarens val av läsundervisning samtidigt som det gör att lärare 

samarbetar bättre kring hur man ska fokusera på läsningen i de yngre åldrarna.  

4.4 Intervju 4 

Läraren i denna intervju har gått lågstadielärarutbildningen och blev examinerad i 

början på 1980-talet. Utbildningen innehöll mycket metodik för läsinlärningen.  

4.4.1 Metoder och arbetssätt 

På denna skola arbetar de i förskoleklass mycket språkberedande med 

Bornholmsmetoden, där de får lyssna till ljud och leka med språket. De lyssnar  och 

analyserar språkljuden efter första ljud, sista ljud och ljud inuti ord. När de sedan 

börjar årskurs ett fortsätter de med språklekarna på olika sätt i ett antal veckor. De 

forsätter ungefär där de slutade i förskoleklass och repeterar mycket, då det skiljer 

mycket på elevernas mognad för språkljuden. De arbetar mest med 

ljudningsmetoden, d.v.s. Phonics, men försöker att läsa i stavelser. 

Ljudningsmetoden måste eleverna kunna för det är det vi vuxna använder oss av 

när det kommer nytt långt ord och vi inte ser det som en bild. Senare när de blir 

läsare, använder de sig av helordsmetoden med ord de känner igen. De arbetar även 

med datorer ibland där eleverna har fått spökskriva och skriva ut sina texter och rita 

bilder till dem. 

De använder sig av två språkläror i klassrummet. En som heter ”Den magiska kulan” 

som som är uppdelad på tre olika nivåer med samma historia och bilder i men med 

olika mycket text. Den bygger på att eleverna ska lära sig ordbilder och känna igen 

högfrekventa ord som t.ex. ”och” och ”en”. Första nivån innehåller korta meningar 

med ord som de känner igen. På andra nivån blir det längre text. Den tredje nivån 

innehåller hela kapitel. Det finns elever som befinner som på första nivån liksom på 

den tredje nivån. På de senare nivåerna är det mycket text för eleverna men det 

gäller att lägga det exakt så att det inte blir för svårt. För även om eleverna ibland 

tycker att de kan läsa är det här med mycket text ibland för svår, säger läraren.  
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Till högläsningen använder de sig av ”Den magiska kulan” och läraren läser utifrån 

den tredje nivån så att eleverna får höra hela sagan medan de kan titta på bilderna i 

sina egna böcker beroende på vilken nivåbok de har. ”Läsfixarna” brukar komma till 

användning vid högläsningen då de stannar upp vid ord och tar upp ett 

förstoringsglas (detektiven) och undersöker vad nya ord betyder. Vi försöker att inte 

använda begreppet ’svåra ord’. Det finns inga svåra ord, bara nya ord.  Genom att 

titta på framsidan, titeln och på bilderna kan eleverna lära sig att förutspå handlingen 

(spågumman). De sammanfattar alltid det de har läst innan de börjar läsa något nytt 

kapitel eller ny bok (cowboyen).  Konstnären skapar inre bilder. Det begreppet har 

läraren inte använt sig av än men hen stannar upp ibland och ber eleverna blunda 

och fundera på hur det de läser om kan se ut. Reportern gör om historien och kopplar 

till sitt eget liv och undersöker vad eleverna kan om ”ämnet”. 

Den andra läsläran heter ”Bodils läslära” där de övar på att ljuda bokstäverna. 

Bokstäverna kommer i en viss ordning som är passande att lära in först, t.ex. vokaler 

med medljudande bokstäver. Den traditionella läseboken som vi har är lite finare än 

de som finns. Den här jobbar med stavelser konsekvent med den bokstaven”. Den 

bygger på med bokstäver så eleverna kan läsa ihop ord och de lär sig även att läsa av 

bilderna. Eleverna ska kunna skapa egna bilder till sina texter men också kunna 

använda bilder att läsa av. Boken bygger på och ökar nivån, ett ljud, två ljud, tre ljud 

etc., exempelvis S SO SOL. ”Nästa hade då blivit SOLA och då hade man lärt dom att 

man stavelserna för sig, SO och LA och sätter ihop det”. ”Bodils läslära” är  

bokstavsboken med bokstäverna och sen har de även ”Bodils första läsebok”. ”Det 

som är så fint med den här då, är att redan fast de bara kan läsa lite, kan de läsa 

spännande fina historier,  för bilderna är så tydliga”. 

4.4.2 Motivation 

Sista steget i elevernas arbetsschema innehåller en hemlig låda, där de får lösa olika 

utmaningar som hör till bokstaven de arbetar med. Det kan vara allt från att klippa ut 

en bild på bokstaven och skapa en figur av den till att smaka på något eller ge en 

komplimang till någon i klassrummet. ”Alla elever vill göra det som finns i lådan och 

det är något som sporrar dem till att göra klart sitt arbetsschema”. Detta finner 

eleverna som något roligt. För att göra högläsningen ännu mer spännande och för att 

fånga upp eleverna har de tillverkat en ask som de lägger i ett föremål som på något 

vis karakteriserar det kapitel de ska läsa. Eleverna får titta i asken och känna på 
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föremålet och fundera på vad det har med kapitlet att göra. De har även fått delta i en 

lästävling mot andra skolor där de räknar antal minuter de läser tillsammans hela 

klassen.  

4.4.3 Påverkansfaktorer 

Läsundervisningen sker främst i halvklass för att läraren kunna hinna sitta enskilt 

med eleverna om de behöver det. ”Den magiska kulan” har skolan bestämt att de ska 

ha som läslära och det finner läraren bra för arbetet med lässtrategierna och eleverna 

tycker om historierna. Men läraren känner även att hen behöver komplettera med 

”Bodils läslära” och ”Bodils första läsebok” för att ljudningen ska bli fullständig. 

Läraren påpekar även att utbildningen har påverkat undervisningsupplägget och att 

hen har prövat sig fram och det har visat sig att barn har lärt sig att läsa på det här 

sättet. Det kollegiala lärandet påverkar mycket också, då de gör alla planeringar 

tillsammans och kan komma med nya tips och idéer.  

4.5 Sammanfattning av resultat 

1. Hur organiserar ett urval lärare sin läsundervisning med olika metoder och 

arbetssätt i årskurs ett?  

 

Samtliga lärare utgår från Phonics-metoden i sin tidiga läsundervisning men med 

inslag av andra metoder. De metoder som förekommer i deras undervisning är Whole 

Language, ASL och Bornholmsmodellen. Lärarna använder sig av snarlika arbetssätt 

där de använder sig av individuella arbetsscheman till eleverna, läsläror, 

bokstavsböcker, högläsning, lässtrategier. Lärarna använder även hjälpmedel som 

IKT, spel och ”morötter” som ska motivera eleverna. 

2. Vilka faktorer påverkar de undersökta lärarnas val av metoder och arbetssätt 

för sin läsundervisning? 

Dessa undersökta lärare styr sina läsundervisningsmetoder och arbetssätt efter 

elevgruppen och hur den fungerar. Både i helklass och individuellt. Lärarna styrs av 

tidigare erfarenheter och relationer till sina elever. Därför är det av vikt att lärarna 

inte låser in sig på en metod utan att de fokuserar på att utgå från Phonics-metoden 

med viktiga delar från andra metoder enligt forskning som vi tidigare beskrivit i 

avsnitt 2.4. Påverkansfaktorerna till arbetssätten och hjälpmedlen till 
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läsundervisningen handlar om samma sak. Studien har visat att lärare använder sig 

av varierande arbetssätt och hjälpmedel då eleverna behöver anpassas efter sin 

läsutvecklingsnivå. Lärarna motiverar eleverna att lära sig läsa som något lustfyllt till 

sin läsundervisning genom dessa varierande metoder, arbetssätt och hjälpmedel. 

Som hjälpmedel använder lärarna ”morötter” som ”läshyllan”, ”bokburken”, ”hemliga 

lådan”. Studien visar att dessa ”morötter” och lästävlingen ökar elevernas läsintresse. 

Samtliga lärare bedriver läsundervisningen utifrån elevernas egna intressen för att 

öka deras motivation för läsning, vilket lärarna menar ökar elevernas läsförmåga.  

4.6 Resultatanalys 

I detta avsnitt presenterar vi vårt resultat som vi har analyserat. 

4.6.1 Metoder och arbetssätt 

Alla lärare i undersökningen inriktar sin läsundervisning med Phonics-metoden där 

de arbetar successivt med utvalda bokstäver och deras respektive ljud för att eleverna 

ska bemästra avkodningsförmågan. Detta är även något som Fridolfsson (2008) 

beskriver hur man arbetar utifrån ett Phonics-perspektiv. Lärarna i undersökningen 

arbetar däremot inte bara från delar till helhet. Det förekommer viktiga delar från 

andra metoder till Phonics-metoden som är grunden till deras läsundervisning. 

Myrberg och Lange (2006) menar att lärare bör kombinera läsinlärningsmetoder för 

att de har olika utgångspunkter som kompletterar varandra, vilket skapar en mer 

effektiv läsförmåga hos eleverna. Lärarna i undersökningen tar ut de mest väsentliga 

delarna från andra metoder till sin undervisning som ASL-metoden och använder 

dator eller surfplatta där eleverna får dra ord till bilder, spökskriva, skriva 

bokstäverna med handen på surfplattan. Eleverna får skriva egna berättelser som 

sedan blir återupplästa för dem.  

Alla lärare i denna undersökning använder sig av viktiga delar från Whole Language-

metoden. Det förekommer när eleverna själva läser i sina låneböcker och de olika 

nivåböckerna som finns i klassrummet och när läraren högläser för dem. Ett exempel 

från intervju fyra där eleverna får prata om textens innehåll med hjälp av 

”läsfixarna”. Detta skapar en förståelse till det lästa. Alla elever läser böcker som 

innehåller bilder som samspelar med texten vilket ökar elevernas 

läsförståelseförmåga. Läraren från intervju tre använder sig av stödord och 



 31

tankekartor efter hen har haft högläsning om en faktatext. Det kan exempelvis handla 

om djur. Tankekartorna och stödorden ska hjälpa eleverna att minnas mer vad 

faktatexten handlar om. En annan lärare berättar att eleverna arbetar med att sätta 

ihop ord till enkla meningar av laminerade texter och bilder från elevernas läsebok 

till deras arbetsbok. Genom detta kan vi konstatera att eleverna arbetar kombinerat 

utifrån Phonics-metoden med delar från Whole Language-metoden. Eftersom 

arbetssätten går från helheten till delarna som är motsatsen till Phonics-metoden 

som beskrivs i Fridolfsson (2008). Generellt arbetar många förskolor och 

förskoleklasser med Bornholmsprojektet, enligt Frost (2002). Eleverna leker med 

språket för att lära sig bokstäverna. Läraren i intervju fyra fortsätter på detta spår i 

början i årskurs ett med sina elever. 

Arbetsscheman står för stor del i alla lärares läsundervisning med olika arbetssätt och 

läromedel. Eleverna ligger på olika nivåer i sin läsning vilket gör att eleverna arbetar 

utifrån sin individuella nivå som gör att det varken blir för lätt eller svårt för dem att 

lära sig. Detta är något som vi kopplar till att lärarnas pedagogik utgår från den 

proximala arbetszonen som Vygotskij redogjorts som Kroksmark (2011) beskriver. 

Som Lundberg (2010) poängterar är det av stor betydelse vad det gäller lärarens val 

av läsinlärningsmetoder till sin läsundervisning beroende på vilken nivå eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling. Detta förhåller sig också till vad Frost (2002) 

beskriver om lärarens roll till att organisera sin läsundervisning på olika nivåer. 

Dessa kallas för mikronivå och makronivå som vi tidigare skrivit om i avsnitt 2.4. 

Lärarna bestämmer att eleverna få gå vidare till nästa nivå i deras läsning utifrån 

utvecklingsstegen i utvecklingsdimensionerna som är fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, läsförståelse samt läsintresse. Det är viktigt att lärarna gör 

detta kontinuerligt för att följa alla elevers läsutveckling som Lundberg (2010) 

beskriver som ett regelbundet bedömningsschema.  

Människans erfarenhet betyder mycket för människans utveckling sett ur det 

sociokulturella perspektivet och all inlärning och utveckling är ett uttryck för socialt 

lärande (Kroksmark 2011). Utifrån dessa undersökta lärares svar ser vi ett uttryck för 

socialt lärande då eleverna lär sig i sociala sammanhang exempelvis genom 

högläsning, uppvisning av genomfört arbete, spel på surfplattor och på lyckospelen, 

och när eleverna tillsammans med läraren samtalar om innehållet i texten med hjälp 

av ”läsfixarna”.  
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4.6.2 Motivation  

Utifrån våra intervjuer beskriver några av lärarna att eleverna tycker att det är roligt 

med läsning. Läraren i intervju ett berättar att när eleverna arbetar med sitt 

självständiga arbetsschema finns det en inre motivation till att läsa. Eleverna vill visa 

upp sin läsförmåga för både läraren och sina kamrater i klassen. Eftersom eleverna 

inte bara lär sig att läsa utan att de också lär sig hur bra de läser. Som Taube (2007) 

menar att barn behöver motivation eftersom eleverna inte bara lär sig att läsa. 

Läraren i intervju två berättar att de elever som har koncentrationssvårigheter och 

som har svårt att sitta still får avlastas med surfplattor där de får spela svenska spel. 

Det handlar om att de elever som behöver en paus i sitt lärande utifrån ett 

barnperspektiv det vill säga hur eleverna själva tänker, men att de egentligen arbetar 

med läsningen fast på ett annat sätt. I detta fall arbetar eleverna med att dra enkla 

ord till bilder. Som Fasts (2008) studie påvisar arbetar eleverna omedvetet med 

bokstavsinlärningen genom IKT. Ett annat spel som lärare i intervju ett och tre 

använder är lyckospelen. Båda lärarna uttrycker sig att det är något lustfyllt för 

eleverna där de får arbeta mer självständigt och konkret där de själva får se ifall de 

har förstått uppgiften rätt. Taube (2007) skriver om läsmaterial där eleverna utmanas 

i textinnehåll som gör att de blir motiverade till att utmana sig själva.   

Alla undersökta lärare använder sig av högläsning till sin läsundervisning. 

Exempelvis i intervju ett får eleverna delta i valet av högläsningsbok till klassen som 

utgår från elevernas egna intressen. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga att 

välja högläsningsbok, enligt lärare i intervju ett. Eleverna uppfattar att deras tankar 

och inflytande till undervisningen är lika viktiga som lärarens till deras lärande i 

skolan. Samma känsla uppstår vid lån av tystläsningsböcker från biblioteket. I och 

med detta upptäcker eleverna glädjen med läsning som då gör att läsningen upplevs 

som motiverande som även Taube (2007) skriver i ”Barns tidiga läsning”.  

Det finns ”morötter” som lärarna använder sig av för att motivera sina elever till att 

läsa. Som vi beskrivit under vår resultatdel berättar lärare i intervju två om elevernas 

egenkonstruerade bokryggar som står för varje utläst bok till deras ”läshylla”. I 

intervju tre berättar läraren om ”bokburken” där eleverna fyller på med kulor efter 

varje bok de läst ut. När dessa ”morötter” nått det mål som är bestämt blir eleverna 

belönade med film eller fika. Lärare i intervju fyra berättar om ”hemliga lådan” som 

tillhör elevernas arbetsschema som är olika utmaningar till elevernas bokstavsarbete. 
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Lärare i intervju tre och fyra berättar även om en lästävling som eleverna deltar i, 

vilket handlar om att läsa mest antal minuter per klass. Dessa ”morötter”, ”hemliga 

lådan” och lästävlingen kan ses ur ett behavioristiskt perspektiv där eleverna belönas 

utifrån lärarens förväntningar. Stensmo (1997) skriver också om detta som kallas för 

yttre faktorer som handlar om belöningar från läraren.  

4.6.3 Påverkansfaktorer  

Det som styr lärarnas val till sin läsundervisning är enligt dem själva kombination av 

metoder och arbetssätt i sin undervisning för att få ett välfungerande och varierande 

arbetssystem. Det handlar om att man som lärare inte ska låsa in sig på en metod 

eller ett arbetssätt då man måste anpassa sig till den elevgruppen man har. Man 

behöver läsa av gruppen hur den fungerar både i helklass och hur eleverna fungerar 

individuellt.  Som Frost (2002) beskriver att läraren bör anpassa sin undervisning på 

två nivåer som kallas för mikronivå och makronivå. I det stora hela handlar det om 

att eleverna ligger på olika nivåer i sin läsning som Lundberg (2010) beskriver. 

Ytterligare väljer lärarna att använda nivåanpassade arbetssätt som 

halvklassindelningar, olika arbetsuppgifter beroende på var eleverna ligger i sin 

läsutveckling, samt nivåanpassade läromedel som Stjärnböckerna, Bodils läslära om 

bokstavsinlärningen, den magiska kulan, surfplattor etc.  

Lärarnas erfarenheter av arbetssätt och metoder har stor betydelse för deras upplägg 

av läsundervisningen då de tidigare tagit lärdom av vad som har fungerat bäst till 

olika situationer och elever. Lärarnas relationer till sina elever är väldigt 

betydelsefulla. Som lärare ska man visa ett genuint intresse för elevernas lärande och 

utveckling i deras läsning samtidigt som läraren ska hjälpa eleverna framåt på den 

långa vägen i deras fortlöpande läsutveckling. Lärarnas relationer till eleverna är 

också av vikt för att göra det lustfyllt för dem så att eleverna ska känna sig motiverade 

och självgående i deras läsinlärning (Lundberg 2010).  

Även lärares kollegiala arbete har stor inverkan till lärarnas planeringar och nya idéer 

till elevernas läsinlärning. Samtidigt finns det externa påverkansfaktorer som 

kompetensutbildningar som exempelvis ”En läsande klass”. Det ger möjligheter att 

skapa ny kunskap i en social samverkan med andra människor (Kroksmark 2011).  



 34

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat samt metoden vi använde oss av för att 

samla in vår empiriska data.  

5.1 Metoddiskussion 

Till denna studie hade vi kunnat använda oss av flera undersökningsmetoder, en så 

kallad triangulering, för att få fram data som kunde ha vart mer pålitlig. 

Triangulering är när man använder sig av två eller flera metoder för att få fram de 

rätta svaren på forskningsfrågorna (Trost 2005:17). Observationer hade kunnat ge 

oss en mer tydlig bild av det intervjupersonerna beskrev för ibland stämmer inte det 

de säger överens med vad en observation visar. En triangulering inom kvalitativa 

intervjuer innebär däremot att formulera flera frågor om nästan samma sak för att få 

fram ”samma svar” (Trost 2005:17). Denna metod var därför lämplig då vi kunde få 

ut mer utförliga svar genom att formulera om frågorna. Under intervjun bad vi 

intervjupersonerna att berätta hur den första läsundervisningen startar. Nästan alla 

berättade utförligt om sin läsundervisning istället och vi fick då med det vi hade tänkt 

fråga dem. Men för att precisera svaren ställde vi vissa frågor ändå för att se om de 

gav ”samma svar” som det de berättat om innan. 

5.2 Resultatdiskussion 

Utmaningen som lärare handskas med när det gäller vilka metoder och arbetssätt de 

ska tillämpa till läsundervisningen kan inte vara ett simpelt beslut. Elever visar stora 

skillnader i sin läsförmåga vid skolstarten och då gäller det att man som lärare är 

påläst om olika metoder och arbetssätt för att anpassa undervisningen utifrån 

elevernas olika nivåer till deras läsinlärning. Samtidigt ska det stimulera elevernas 

läsutveckling eftersom alla lär sig på olika sätt. Det vi kom fram till genom lärarnas 

uttalanden kring deras val att organisera sin läsundervisning behöver man använda 

sig av sina tidigare erfarenheter och använda sig av sina relationer till eleverna. 

Genom tidigare erfarenheter samlar lärare på sig kunskap som ger ökad förståelse av 

vad varje enskild elev behöver lära sig och utveckla vidare. Relationen mellan lärare 

och elev är av stor vikt då läraren behöver visa intresse samt motivera dem till deras 

läsning för att elevens självbild och självförtroende inte ska få en negativ vändning. 
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Då detta kan leda till negativa konsekvenser inom samtliga ämnen i skolan behöver 

lärare uppmärksamma alla elever som Taube (2007) också påvisar.   

För att eleverna ska kunna utvecklas individuellt, är det viktigt att lärare vet var 

eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Det kan hjälpa lärare att driva eleven framåt 

i sin läsutveckling som Lundberg (2010) också påvisar. Samtidigt behöver läraren 

uppmärksamma, stärka och motivera sina elevers läsning för att motverka dålig 

självbild och självförtroende som kan leda till att eleven tappar motivation till sin 

fortsatta utveckling och sitt lärande som även beskrivs i ”Barns tidiga läsning” (Taube 

2007). 

Det sociokulturella perspektivet betonar att all inlärning och all utveckling är ett 

uttryck för socialt lärande (Kroksmark 2011). Vi finner att läsundervisningen gynnar 

elevernas läsförmåga om det sker genom ett medierat lärande där läraren förmedlar 

strategier för lärande så att elevernas läsning utvecklas.  

5.3 Avslutning 

Vår studie pekar på att lärare inte bör låsa in sig på en metod eftersom alla elever lär 

sig olika då vi människor är olika, som våra informanter berättat som vi sedan har 

analyserat och tolkat. Enligt lärarnas svar är det viktigt att man anpassar sin 

undervisning så att alla elever utvecklas i sitt lärande. Vårt resultat pekar på att 

läraren bör utifrån sina tidigare erfarenheter och forskningsbaserad bakgrund ges 

stöd till sitt val av metoder, arbetssätt och hjälpmedel i sin läsundervisning. Ifall 

läraren får stöd genom dessa och det bekräftas vara en positiv start till elevernas 

läsinlärning, kan läraren använda sig av en metod som grund. Men att man har olika 

infallsvinklar från andra metoder till sina arbetssätt för att kunna anpassa sin 

undervisning till alla elevers nivåer, behov och förutsättningar.  

Till framtida forskning kan det vara relevant att undersöka den tidiga 

läsundervisningen genom observationer då det gör resultatet mer tillförlitligt 

eftersom vi endast baserat vårt resultat inom denna studie utifrån vad våra 

intervjuade lärare har sagt. Man skulle även kunna intervjua eleverna för att 

avstämma resultatet utifrån elevernas perspektiv. 
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Bilaga 1 
 

1. Vill du berätta hur läsundervisningen tar start till elevernas läsinlärning?  
 
 

2. Hur ser en läsundervisning ut i ditt klassrum? Hur ser upplägget ut? Vilka arbetssätt 
eller aktiviteter ingår i undervisningen? Ge ett konkret exempel om du kan. 

 
 

3. Varför har du valt att bygga upp din undervisning med dessa? Vilka faktorer 
påverkar ditt val av dessa? Kan du ge ett konkret exempel på varför du har gjort som 
du har gjort?  
 
 

4. Hur anpassas det till alla elevers förutsättningar och behov? Kan du ge ett konkret 
exempel? 

 

 

5. Samverkar du med personalen från förskoleklass utifrån deras val av metoder och 
arbetssätt till elevernas läsinlärning? 
 

 

6. Hur väljer du att arbeta med läsförståelse tidigt i årskurs ett? Kan du ge ett konkret 
exempel? 
 

 

7. Vad använder du dig av för hjälpmedel till din läsundervisning?  
 

 

8. Hur motiverar du eleverna till deras läsning för att stärka deras läsförmåga och öka 
deras läsintresse? Konkret exempel? 
 

 

9. Hur stöttas du som lärare att skapa goda läsundervisningar?  
 

 

  


