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1. Inledning 
Det pågår diskussioner kring hur elever ska lära sig att läsa och skriva på bästa sätt 
och av naturliga skäl bedrivs det även forskning inom området. Det handlar bland 
annat om vilka läsinlärningsmetoder som är mest effektiva och därför med fördel kan 
användas för att ge eleverna en bra start och en bra grund att stå på för att vidareut-
veckla sin läsförmåga. Kunskap om barns läs- och skrivutveckling är värdefullt och 
det underlättar förstås att veta hur barn lär sig att förstå när läsundervisningen ska 
planeras och valet står mellan en, flera eller en kombination av läsinlärningsmetoder 
och arbetssätt. Enligt läroplanen (Lpo 94) har skolan följande ansvar (Skolverket, 
2007) 
 

 ”Skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola be-
härskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift. Vidare har skolan en mycket viktig uppgift 
i att se till att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och an-
vända sina kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenhet”. 

 
Enligt Säljö (2007) ställs det i dag höga krav på alla människors läs- och skrivkun-
nighet i det svenska samhället. Det blir helt enkelt svårt att vara delaktig i arbete och 
samhällsliv med bristande läs- och skrivfärdigheter. Många yrken har förändrats och 
arbetsuppgifterna är idag inte i lika stor utsträckning fysiska som de var förr. På den 
tiden var merparten av de som var tvungna att kunna läsa och skriva akademiker. I 
dagsläget krävs det i de flesta yrken att läs- och skrivförmågan är välutvecklad. För 
hundra år sedan var det endast ett fåtal som antingen kunde engelska eller behärska-
de ett annat språk. I dagsläget är det många arbeten som är tvåspråkiga, vilket bety-
der att det krävs att man kan läsa och förstå exempelvis engelska. Det har med andra 
ord hänt mycket under de senaste hundra åren. Att kunna läsa och förstå texter har 
blivit mer och mer viktigt och är något som, enligt Taube (1995: 9), har värderats 
mycket högt i det svenska samhället även ur ett historiskt perspektiv. Att inte kunna 
läsa och ta till sig innehållet i en text är i dagens informationssamhälle ett stort han-
dikapp. Förutom att vara en grundförutsättning för att i förlängningen gå vidare i 
fördjupade studier är det även direkt oumbärligt i det vardagliga livet. För ett barn är 
att lära sig läsa och förstå en skriven text ett stort och viktigt steg i livet. Samtidigt har 
uppskattningsvis 20 till 30 procent av eleverna svårigheter att lära sig att läsa vilket 
leder till en rad negativa effekter. Bland annat skäms eleverna för sin oförmåga och 
det känner sig frustrerade när de ser att deras klasskamrater läser utan större an-
strängning. Om inte problemet tas på allvar och hanteras i tid blir ofta följdeffekten 
att eleven inte lyckas särskilt bra i framtida studier (Lyon, 2007:3ff). 
 
Liberg (2007) tar upp att eleverna i regel kommer i kontakt med längre texter först 
när de kommer till år 3 och år 4 och då är de i behov av stödstrukturer för att klara av 
att läsa dessa texter, utveckla sin förståelse och kunna förhålla sig till texterna på oli-
ka sätt. Liberg (ibid) menar att det är på väg att bildas en ny grupp med läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa barn har inga problem att avkoda bokstavsföljder, däremot 
blir det svårt för dem att förstå innehållet i texterna. Vidare menar Liberg (ibid) att 
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det inte är ovanligt att lärarna saknar verktyg för att lösa detta problem. Dessutom 
finns det påverkande faktorer utanför skolan och ett exempel på det är att det språk-
liga landskapet helt och hållet har förändrats. Det är inte lika vanligt att elever kom-
mer i kontakt med längre texter, eftersom det ofta istället kan vara mycket bilder, 
korta texter och minskat antal fördjupningar på Internet och i tidningar. 

1.1. Problemområde 

Det är viktigt att eleverna tillägnar sig olika lässtrategier för att ständigt kunna ut-
veckla sitt läsande och lärande. Det räcker inte enbart med att ”knäcka koden”, utan 
eleverna måste även lära sig att ta till sig innehållet i texten, dvs att förstå vad de lä-
ser. Om lärare inte uppmärksammar elever som har svårigheter med detta och hjäl-
per dem vidare uppstår problem för eleven. Hur allvarligt problemet är skiljer sig för-
stås från elev till elev. Generellt sätt kan man dock säga att svårigheterna ökar med 
textens längd och komplexitet (Liberg, 2007). Enligt en internationell undersökning 
(PIRLS) som genomfördes 1991-2000 där elevers läsförmåga undersöktes ligger Sve-
rige bra till. Svenska elever läser mycket. Däremot ligger Sverige enligt undersök-
ningen långt under alla internationella medelvärden när det gäller aktiviteter för att 
utveckla läsförståelse och lässtrategier (Skolverket, 2003: 26). 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur lärare kan arbeta för att stimulera 
och motivera elever till att läsa och framförallt förstå innebörden av det de läser. Det-
ta är en viktig förutsättning för att eleverna ska utvecklas och nå goda utbildningsre-
sultat. Följande frågor ska besvaras: 
 

• Vilka läsinlärningsmetoder används och vad anser lärare är viktigt för att ele-
ver ska utveckla sin språkliga medvetenhet och sitt läsande och lärande? 

• Hur kan lärare arbeta för att stimulera och motivera elever till att läsa? 

• Vilka arbetssätt använder lärare för att förvissa sig om att eleverna förstår in-
nebörden av det de läser? 

1.3. Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till att endast omfatta några få respondenter på en sko-
la i Mälardalen. Därför går det inte att dra några generella slutsatser utan resultatet 
gäller endast för just den här skolan. Området som behandlas är omfattande och 
framförallt har forskning och litteratur som teoretiserar läs- och skrivutveckling an-
vänts. 
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2. Litteraturgenomgång och teoretisk refe-
rensram 

Vid valet av litteratur har jag varit noggrann med att kontrollera att källorna är till-
förlitliga. Bland annat har jag säkerställt att författaren är erkänd inom området. 
Merparten av den litteratur som används är skriven under de senaste åren (se refe-
renslistan för mer information). Centrala begrepp och områden är, läsförståelse ur ett 
historiskt perspektiv, avkodning och läsförståelse, språklig medvetenhet, olika meto-
der för läsinlärning, utveckling av elevers läsande och lärande samt hur vuxna kan 
stimulera och motivera elever till att läsa. Vidare behandlas, hur barn lär sig att förstå 
det de läser samt relevanta teoretiska utgångspunkter. 

2.1. En historisk tillbakablick 

Enligt Sandström-Kjellin (2002: 10) är det först på 1000-talet som de nordiska län-
derna blir synliga i bildningshistorien och det är på 1100-talet som det inrättas kate-
dralskolor i ett antal stiftstäder. I skolorna undervisas det i grammatik med rättstav-
ning och litteraturläsning, retorik och dialektik. På 1500-talet under reformationen 
framförde Luther krav på allmän folkundervisning och det var varje förälders ansvar 
att se till att skicka iväg barnen till skolan. Målet med skolplikten var att den pro-
testantiska läran skulle befästas. Däremot ansåg den katolska kyrkan att läskunnighet 
kunde skada och inverka på tron och det gjorde att undervisningsläget försämrades 
under 1500-talet. Detta ledde till att Gustav Vasa uppmanade folket att placera sina 
barn i skolan. Den första skolplanen kom år 1571 och då beslutades det att socken-
prästen fick i uppgift att se till att varje sockenbo kunde huvudmomenten i lilla kate-
kesen. 
 
Kyrkolagen år 1686 hade stor betydelse där husförhören stärktes vilket fick till följd 
att läskunnigheten ökade. Sandström-Kjellin (2002: 11) menar att folket fick ett ökat 
intresse av att lära sig läsa i och med detta. Under 1600-talet kom Johan Amos Co-
menius att betyda mycket och han författade metodikens huvudsyfte: ”Läraren skall 
undervisa mindre, lärjungarna däremot lära mera. Skolorna skall förete mindre 
bråk, leda och fåfängt arbete uppvisa mer fritid, större trevnad och gedignare 
framsteg”. I Comenius undervisningsplan delades ett lands undervisningsväsen in i 
två sexårsperioder, moderskolan (1-6 år) och modersmålsskolan (7-12 år) och att alla 
barn, fattig som rik, och pojke som flicka fick gå där. Comenius tankegångar har i 
modern tid utvecklats av exempelvis Ellen Key, Friedrich Fröbel och Maria Montes-
sori (ibid). 
 
År 1842 fick Sverige sin första obligatoriska skola där barnen skulle börja i skolan 
året de fyllde nio. Däremot bestämdes det inte hur länge skolgången skulle vara. I 
början gick barnen endast i skolan under några veckor, men vid sekelskiftet hade ti-
den utökats till fyra år. År 1937 var den obligatoriska skolgången sexårig men det var 
inte förrän år 1962 som det lagstadgades om den nioåriga grundskolan (Sandström-
Kjellin, 2002: 11). 
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Historiskt sett har det precis som idag varit så att samhället och föräldrarna ska sam-
arbeta för att se till att barnen lär sig läsa. Vidare har sju år länge varit den ålder när 
eleverna påbörjar sin läsinlärning. Sandström-Kjellin (2002: 12) anser att detta inne-
bär att det uppstår en social orättvisa. I och med att skolan förutsätter att föräldrarna 
ska ansvara för barnens läsinlärning drabbas barn vars föräldrar inte är fullt engage-
rade eller har pedagogiska egenskaper negativt. 

2.2. Avkodning och läsförståelse 

Enligt Høien och Lundberg (1999: 15) innebär läsning att man skiljer mellan avkod-
ning och förståelse. Avkodning innebär att komma fram till vad det är för ord som 
står skrivet med hjälp av omkodningsprocesserna, dvs ljudning, bokstavering och 
stavelseläsning, som så småningom går helt automatiskt för den vane läsaren. För-
ståelseprocessen innebär förmågan att associera det man läser till sina egna erfaren-
heter, kunna dra slutsatser och göra egna tolkningar. Denna förståelseprocess använ-
der vi bland annat när vi hör en annan person läsa högt. Vidare menar Høien och 
Lundberg (ibid) att det i olika situationer kan vara bra att skilja mellan avkodning 
och förståelse. Detta gäller exempelvis vid högläsning för barn där lärarens tankar 
ibland far iväg på något annat och i det läget har läraren ingen aning om vad som 
lästs. Däremot är det inget barn som har märkt något eftersom det inte är brister i 
lärarens avkodning. 
 
Säljö (2007) anser att det är svårt att avgöra vad man egentligen menar med läsför-
måga. Alla elever får i grundskolans tidigare år lära sig att ”knäcka koden” vid läs-
ning, men när eleverna sedan kommer till år 3 får de ofta problem att förstå längre 
texter. I likhet med Høien och Lundberg (1999: 15) anser Säljö (2007) att många 
forskare menar att läsförmåga är att ha förmågan att förstå samband och att tolka 
texter. Kraven ökar ständigt vilket innebär att fler människor än tidigare måste ha 
dessa kunskaper. När de lite äldre eleverna ska skriva exempelvis uppsats måste de 
hämta mycket av informationen via press, facklitteratur och Internet. Detta kräver att 
eleverna har väl utvecklade färdigheter inom området. 

2.3. Teorier om barns språkutveckling 

De två samtida psykologerna Jean Piaget och Lev Vygotsky är kända för sina teorier 
kring barns språkutveckling. Enligt Håkansson (1998: 14) innebär Piagets kognitiva 
inlärningsteori att barns språkutveckling (ordinlärning och begreppsbildning) redan 
är bestämd och inte kan förändras. Piagets teori handlar om hur kunskap utvecklas 
hos människan. Vidare enligt Håkansson (ibid) gör Piaget skillnad mellan inlärning 
(speciella färdigheter) och utveckling (allmänna tankemekanismer). Med andra ord, 
för att kunna lära sig någonting överhuvudtaget måste ett visst utvecklingsstadium ha 
uppnåtts. Inlärningsprocessen beskrivs som ett samspel mellan assimilation och ac-
comodation, dvs när barnet bearbetar information om omvärlden samt när barnet 
länkar samman ny kunskap med tidigare kunskap. En viktig hörnsten i resonemanget 
är att inlärning är ett resultat av att barnet på något sätt agerar i sin omvärld. Barnet 
uppnår under sin utveckling olika stadier där det har olika förmåga att ta till sig olika 
tankegångar. Håkansson (1998: 14) framhåller att Vygotsky till viss del var överens 
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med Piagets tankar om barns språkutveckling. Till skillnad från Piaget fokuserade 
Vygotsky dock även på barnets allmänna kognitiva utveckling. Vygotskys fokus ligger 
på interaktionens viktiga roll för begreppsbildning och språkutveckling. Enligt detta 
sätt att se på saken är det genom den sociala samvaron med andra som barnet upp-
täcker språket. Vygotsky menar att barn inte på egen hand kan ge innehåll åt ord utan 
att det krävs stöd från vuxna för att barnets språk ska utvecklas.  

2.4. Språklig medvetenhet 

Enligt Svensson (2005: 17) innebär språklig medvetenhet att barnet på egen hand har 
tankar kring språket. Detta betyder att barnet sakta men säkert lär sig språkets form 
och skiljer det från dess innebörd. Barnet lär sig exempelvis att tänka på hur något 
sägs eller skrivs. Enligt Svensson (2005: 22) betyder fonologisk medvetenhet att det 
finns en medvetenhet om språkljuden (språkets minsta delar). Den språkliga förmå-
gan att tala rent och skapa felfria meningar kan barnet behärska men det kan trots 
detta ändå finnas brister i den språkliga medvetenheten. Situationen kan också vara 
precis tvärtom, exempelvis att barnet pratar orent och har grammatiska fel vid sina 
uttryck. Detta innebär att det inte går att säga något om ett barns fonologiska medve-
tenhet utifrån dess uttalsförmåga. Om de vuxna däremot uppmuntrar barnens ny-
fikenhet kan det leda till att barnet utvecklar sin språkliga medvetenhet. Denna upp-
muntran gör också att barnet lättare lär sig att se sambandet mellan ord, ljud och 
bokstäver. Genom att barnet blir medveten om språkljud lär de sig förstå att ett 
språkljud kan motsvaras av en bokstav och kan då på ett lättare sätt förstå hur de ska 
ta emot läsinlärningsinstruktioner. Detta kan leda till att barn som fått öva på att leka 
med språket blir intresserade av att lära sig läsa och skriva. Vidare menar Svensson 
(ibid) att språklig medvetenhet också leder till att barnet lär sig att tänka mer språk-
ligt abstrakt. Detta gör det lättare för barnet vid både avkodning och stavning. Om 
barnet har lätt för att avkoda så har barnet lättare att förstå vad det läser. Om barnet 
istället hade det jobbigt med att avkoda tar det mycket kraft som leder till att det blir 
svårt att förstå innehållet och komma ihåg vad som lästs. Följden blir också att barnet 
har svårt att dra logiska slutsatser av en lång text. 

2.5. Utveckling av språkfärdigheter 

Ejeman och Molloy (2006: 12) menar att det krävs ett antal komponenter som lärare 
måste arbeta med för att utveckla elevers språkfärdigheter i svenska. Läraren måste 
vara medveten om att det är viktigt att bygga vidare på det språk som eleverna redan 
kan, men också respektera elevernas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Arbetet 
med utveckling av elevernas tal och att förstå tal är viktigt så att de får lättare för 
kommunikation, inlärning och tänkande. I samspelet mellan lärare och elev behöver 
eleverna få utrymme och tid att tala tillsammans med människor som lyssnar och 
respekterar vad eleven säger. Eleverna måste också få chans att ställa frågor men ock-
så få svar om det som de undrar över. Det är också en fördel om eleverna känner att 
de fritt får uttrycka sina tankar, gissningar, idéer och känslor. Vidare ingår det i lära-
rens roll att vara lyhörd för elevernas reaktioner på känslor och intressen. Ytterligare 
en uppgift för läraren är att samråda med eleverna och se till att eleverna i undervis-
ningen får använda språket, dvs att utveckla sin förmåga att tänka och sina relationer 
till andra samt öka på sitt ordförråd. 
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2.6. Metoder för läsinlärning 

Läsinlärningsstrategier 

Framförallt används två läsinlärningsstrategier i de svenska skolorna, syntetisk och 
analytisk metod. Varje enskild lärare tar själv beslut om vilken metod som ska an-
vändas. Barn lär sig på olika sätt och därför är det en god idé om läraren använder sig 
av olika metoder så att så många barn som möjligt utvecklas till duktiga läsare. Den 
syntetiska metoden går ut på att ljud för ljud lärs in och på samma gång sammanfo-
gas till bokstäver. Grundstenarna för en bra läsutveckling är att barnet blir säker på 
föreningen mellan ljud och bokstav. Fördelen med metoden är att i det flesta fall le-
der till att barnet blir duktig på avkodning och rättstavning. Det är viktigt att meto-
den är medvetet och strukturerat genomförd och de olika stegen i metoden måste 
logiskt bygga på varandra och vara ordentligt inlärda innan barnet kan gå vidare. Den 
analytiska metoden innebär att man istället startar med hela ordbilder för att däref-
ter analysera dessa i enskilda bokstäver eller stavelser. Förespråkare för den här me-
toden anser att barn går tillväga på just det här sättet när de lär sig läsa på egen hand 
(Jönsson och Englund, 2005: 9). 

Syntetiska och analytiska metoder 

I likhet med Stadler (1998: 51) anser Nyström (2002: 146) att det är omöjligt att av-
göra vilken läsinlärningsmetod som är bäst lämpad för det enskilda barnet. Det är 
ständigt en debatt om det är den syntetiska (ljudmetod) eller analytiska (Lärande på 
Talets grund - LTG) som är mest lämplig att använda. Lärare i hela världen prövar 
gång på gång olika läsprogram för att komma fram till det rätta. Nyström (ibid) me-
nar att debatten aldrig kan ge något klart svar. I USA presenteras en alternativ ansats 
som innebär att lärarna som använder ljudmetoder har inslag av analytisk metod och 
tvärtom. Lärarna i USA är annars mer inriktade på att använda endast en specifik 
metod medan lärarna i Sverige är mer fokuserade på att blanda olika läsinlärnings-
metoder. 

Lärarens kompetens 

Enligt Stadler (1998: 51) är det inte vilken metod som läraren använder sig av i sin 
läs- och skrivundervisning som är avgörande för hur eleverna på bästa sätt lär sig. 
Det är däremot lärarens kunskaper och personliga kompetens som är avgörande. Det 
beror alltså på hur läraren i olika situationer använder sin metod, bemöter eleverna 
och skapar goda inlärningsmöjligheter. För att utveckla och förbättra sitt undervis-
ningssätt är det viktigt att läraren följer upp de egna resultaten och utvärderar sitt 
arbete. Av detta är det möjligt att märka om undervisningen fungerar både i klassen 
och för enskilda elever. Läraren bör även alltid ha ett klart och tydligt syfte med sin 
undervisning både för sin egen del, och för elevens del, men också att läraren förkla-
rar syftet för eleverna. 

Utveckling av läsförmåga 

Nyström (2002: 147) menar att syftet med all läsning är att barnet i efterhand på 
egen hand ska kunna läsa och förstå texter. Ju mer barnet läser desto duktigare blir 
det. De barn som läser långsamt och har en långsam läsutveckling kan många gånger 
uppleva att läsning inte är roligt och tycka att det är jobbigt vilket i sin tur kan leda 
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till att de inte läser mer än de absolut måste. För att ett barn ska uppnå en viss läsni-
vå krävs det cirka 5 000 timmars läsning. Vidare menar Nyström (ibid) att lässvårig-
heter kan förebyggas genom att lärare undervisar på olika sätt beroende på vilka barn 
de arbetar med. Dessa idéer är hämtade från miljöer, material och strategier som an-
vänds i amerikanska klassrum. Grundtanken är alltså att det är viktigt att ta hänsyn 
till vilken metod som lämpar sig bäst för olika individer och förhållanden och inte 
riskera att stirra sig blind på vilken metod som generellt sätt är den bästa. 

Tillämpning av metoder 

Precis som Stadler (1998: 51) menar Nystöm (2002: 147) att fokus bör ligga på hur 
läraren tillämpar metoderna, inte vilken metod som används. Det är också viktigt att 
lärare och elever arbetar tillsammans. En annan viktig grundförutsättning för ett bra 
lärande är hur klassrummet är organiserat samt vilket läsprogram som används. Det-
ta innebär att skolan ibland kan bli tvungen att förändra sin organisation för att lösa 
problemet med att en del elever ligger långt efter eller inte alls lär sig läsa. Det kan 
vara en fördel om undervisningen med en systematisk ljudmetod fungerar som ett 
komplement till förståelseinriktad läsning. Vidare menar Nystöm (ibid) att det också 
kan vara en god idé att införa flexibla program, metoder för att möta individens be-
hov samt att titta närmare på individuella processer. Merparten av barnen brukar 
”knäcka koden” oberoende av vilken läsmetod som tillämpas medan lärandet för barn 
med svårigheter underlättas avsevärt genom att en strukturerad metod med tydlig 
bokstavsgenomgång används. 

Fonologisk medvetenhet 

Enligt Taube (2007: 54) är en stor del av sjuåringarna i Sverige duktiga på att tala 
rent och använda de små ljudskillnader som ger betydelseskillnader mellan ord. Trots 
detta är det många av eleverna som har stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. 
Problemet beror på att eleverna inte är medvetna om språkets fonologiska sida, dvs 
hur det låter. På grund av detta krävs det att läsinlärningen består av metodisk och 
organiserad vägledning. I läsinlärningen är det viktigt att läraren uppmanar eleverna 
att reflektera över språkets fonologiska aspekter. Det är nödvändigt att språkets fono-
logiska sida dras fram ur det kognitivt omedvetna. Av den anledningen stimuleras 
barnens fonologiska medvetenhet så tidigt som i förskolan. För att förbereda barnen 
genom lek inför läs- och skrivinlärningen använder sig pedagogerna i förskolan av 
språklekar, rim och ramsor. Svensson (2005: 22) menar i likhet med Taube (2007: 
55) att det finns belägg för att det är möjligt att på ett tidigt stadium stimulera fono-
logisk medvetenhet på ett strukturerat och medvetet sätt och att sådan stimulans på 
sikt har positiv effekt på läs- och skrivinlärningen. Vidare menar Taube (ibid) att 
denna smidiga övergång till skriftspråket kan förebygga att onda cirklar uppkommer. 

LTG-metoden och  traditionell läsinlärning 

Enligt Björk och Liberg (1996: 98ff) är LTG-metoden ett sätt där eleverna får uttrycka 
sina tankar och erfarenheter i gemensamma samtal och diskussioner. Dessa samtal 
och diskussioner skrivs sedan ner av läraren tillsammans med eleverna. Eleverna ser 
läraren skriva texten, först en bokstav som sedan blir ord som leder till en text. Detta 
leder till att eleverna förstår att det de hör och berättar kan tecknas ner och de förstår 
att det finns ett samband mellan syn och hörsel. Texterna som klassen skriver till-
sammans kan exempelvis handla om en gemensam erfarenhet som klassen har. Det 
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kan också handla om en bok som läraren har högläsning ur som kan återberättas och 
skrivas ner. Björk och Liberg (ibid) menar att det är viktigt att läraren ljudar orden 
samtidigt som den skriver så att eleverna börjar förstå att de skrivna bokstäverna och 
orden är tecken för talets ljud och ord. När läraren anser att det är lägligt kan läraren 
förklara för eleverna varför man använder punkt och stor bokstav. 
 
Taube (2007: 67) menar att traditionell läsinlärningsfokus är att gå från det som är 
lästekniskt lätt till det som är svårt. Först får eleverna lära sig de bokstäver som är 
lätta att lära in tätt följt av de ord som är lätta att sammanljuda, och längre fram kon-
sonantkombinationer som är komplicerade rent tekniskt. Tanken är att barnen lär sig 
att avkoda genom en välstrukturerad inlärningsgång. Syftet i båda metoderna är att 
barnen ska lära sig att läsa genom att kunna avkoda och förstå textens budskap. I 
båda metoderna får barnen öva på ljudanalys, ljudsyntes och samtal om innehållet i 
texterna. Skillnaden ligger i inledningen av den ena eller den andra av läsningens två 
grundläggande delar. Vidare menar Taube (ibid) att det finns delade meningar om 
vilken inlärning som på bästa sätt underlättar vid förståelse och avkodning. Av för-
klarliga skäl finns det fördelar och nackdelar vid användandet av metoderna. Enligt 
Taube (2007: 69) finns det två krav för hur läsundervisningen ska läggas upp för ele-
ver som precis har börjat läsa. Det första kravet är att eleverna systematiskt lär sig 
hur bokstäverna kopplas till ljuden. Det andra kravet är att läsningen måste upple-
vas som lustfylld och meningsfull. Ett bättre resultat av undervisningen kan uppnås 
om det finns en balans mellan ovan nämnda krav. 
 
Taube (2007: 68) menar att en fördel med LTG-metoden är att barnen själva har 
upplevt och samtalat om innehållet i texterna medan nackdelen är att barnen med 
detsamma möter det som är svårt. Fördelen med traditionell läsinlärning är att inlär-
ningsgången är mycket välstrukturerad. Problemet är att texterna kan bli intetsägan-
de på grund av att de exempelvis inte får innehålla alla bokstäver. 

Whole-language (Kiwimetoden) 

Enligt Taube (2007: 68) finns det just nu ett stort intresse på svenska skolor för hur 
läsinlärningsmetoden Whole-Langugage från Nya Zeeland fungerar. Metoden har sitt 
fokus på helheten och förståelsen dvs att barnen ända från starten av läsinlärningen 
ska känna att läsningen är meningsfull och givande. Ett delmoment inleds med att 
läraren har högläsning. Ett annat bygger på gemensam läsning med hjälp av en stor-
bok som har ett format som gör det möjligt för alla barn i en liten grupp att följa med 
i läsningen. Under tiden som läraren läser följer barnen med i texten. Därefter följer 
vägledd läsning som innebär att läraren leder en grupp med ett mindre antal elever 
där eleverna får läsa, tala och reflektera. Syftet med detta är att eleverna ska få en 
ökad fonologisk medvetenhet och kännedom om ljud och bokstäver. Avslutningsvis 
är det dags för den självständiga läsningen som innebär att eleverna får läsa böcker 
efter den svårighetsgrad de klarar av. Syfte med metoden är att eleverna efter mycket 
hjälp i början av läraren allteftersom ska klara av mer och mer på egen hand. I Sveri-
ge kallas den metod som bygger på Whole-Language för Kiwimetoden. 
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2.7. Utveckling av läsande och lärande 

Jönsson och Englund (2005: 7) anser att följande faktorer utgör grunden i en lyckad 
läsutveckling: 
 

• Pedagogens metoder, engagemang och kompetens 
• En god relation mellan pedagog och elev 
• Övriga psykologiska och sociala förhållanden 
• Elevens kognitiva funktioner 
• Elevens sinnefunktioner 

 
Enligt Jönsson och Englund (2005: 7) är det viktigt för en lyckad läsutveckling att 
pedagogen tänker på att arbeta med att stärka, bevara och bredda elevernas själv-
känsla och självförtroende. För att på bästa sätt genomföra detta är det viktigt att 
samtliga elever får möjlighet att läsa texter som är anpassade för den nivå de befinner 
sig på. Det är viktigt att eleverna känner att de kommer framåt och lyckas med läs-
ningen gång på gång. Det är nödvändigt att både elever som har lätt för att läsa och 
de som precis har börjat får denna möjlighet. Det är också angeläget att den elev som 
precis börjat läsa får börja med enkla bokstäver, ord och texter. För att eleven ska få 
en god start på läsupplevelsen är det viktigt att eleven inte behöver lägga all sin kraft 
på att avkoda utan att det istället läggs fokus på att eleven ska förstå och glädja sig åt 
det den klarat av att läsa. Pedagogens uppgift blir att inspirera och handleda eleven. 
För att pedagogen ska hjälpa eleven på ett bra sätt krävs det hela tiden att svårighets-
graden av läsmaterialet successivt ökas så att det passar för eleven. Pedagogen behö-
ver alltså ha en uppfattning om vad som gör en text eller ord lätt eller svår att läsa. 
Konkret innebär detta att följande åtgärder med fördel kan tillämpas i läsundervis-
ningen: 
 

• Bevara och förbättra elevernas självkänsla och självförtroende 
• Successivt öka svårighetsgraden av läsmaterialet på individnivå 
• Inspirera och handleda eleven genom att belysa de framsteg som görs 

Utvecklingslinjer för att förbättra läsförmågan 

Enligt Liberg (2007) behöver fyra utvecklingslinjer uppmärksammas för att barn ska 
förbättra sin läsförmåga. Det första steget sker redan i förskolan där barnens intresse 
för att läsa och skriva måste väckas. Det är också viktigt att barnen får en grundläg-
gande språkförståelse som sedan följer barnen i deras fortsatta skolgång. Det andra 
steget är då barnen ska lära sig att ”knäcka koden” som de börjar med i förskoleklas-
sen för att sedan fortsätta från år 1 till år 3. Syftet är att barnen ska vidareutveckla sitt 
läsintresse och på samma gång få kunskap om hur bokstäver sätts ihop till ord vid 
läsning och skrivning. Det är på samma gång viktigt att detta kan ske så automatiskt 
som möjligt för att barnen skall kunna inrikta sig på innehållet. Skolor i Sverige är 
generellt bra på detta. Vidare menar Liberg (ibid) att det som lärare i Sverige skulle 
behöva bli bättre på är det tredje steget. Detta steg innebär att eleverna när de kom-
mer till år 3 och år 4 behöver olika typer av stöd i exempelvis lässtrategier och stöd-
strukturer eftersom eleverna här kommer i kontakt med längre texter. Det fjärde ste-
get handlar om att eleverna får möjlighet att komma in i olika ämnens mer specifika 
språk och sätt att uttrycka sig. Det är ett försteg till att lära sig olika ämnens särskilda 
fackspråk eftersom eleverna inte bara lär sig att läsa i undervisningen i svenska. 
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Mycket kunskap som barnen tar tills sig bygger på att de klarar av att läsa och be-
härska olika läsarter. 

2.8. Stimulera och motivera till läsning 

Synliggöra framstegen 

Blomqvist och Wood (2006: 96) anser i enlighet med Lundberg och Herrlin (2005: 
16ff) att skolan måste arbeta för att hitta det positiva i elevernas utveckling så att ele-
verna märker av sina framsteg samt att deras självförtroende stärks. Om eleven kän-
ner den positiva självkänslan blir han/hon inspirerad och stolt över att få berätta för 
en vuxen om det han/hon har lärt sig. Av den anledningen är det mycket viktigt att 
eleverna från allra första början upplever läsningen med lust och glädje, men samti-
digt märker vad läsningen kan ge dem som exempelvis fantasi, spänning, kunskap, 
äventyr och glädje. Vidare menar Blomqvist och Wood (ibid) att läraren kan bilda ord 
för eleven med bokstäver som den känner igen som de sedan läser och arbetar med. 
Det är också bra om eleven tar hem och visar föräldrarna sin läsförmåga. Något som 
är viktigt i början av elevens läs- och skrivinlärning är att de upplever glädje och 
uppmuntran. Blomqvist och Wood (2006: 66) menar också att det är viktigt att ele-
ven läser böcker som han/hon tycker om och att de behåller sitt läsintresse. 

Bibehålla intresset för läsning 

I likhet med Stadler (1998: 51) menar Lundberg och Herrlin (2005: 16ff) att lärarens 
uppgift är att skapa ett bestående intresse för läsning och det måste finnas en tanke 
och ett tydligt syfte med användningen av läromedel. Det är också viktigt att eleverna 
känner lust att läsa utanför skoltid eftersom tiden i skolan inte räcker till för att ele-
ven ska kunna utveckla sin läsning. För att eleven ska kunna utveckla en effektivare 
ordavkodning, mer automatiserad och mer flyt i läsningen krävs några viktiga meto-
der. Exempelvis måste läraren se till att elever läser texter som innehåller ordval, 
meningsbyggnad samt att använda sig av olika tekniska hjälpmedel som t ex bok och 
band. Eleverna måste också få hjälp att hitta texter som är passande för dem och lä-
raren måste också skapa en stämning av lust och glädje i att läsa. Läraren kan också 
engagera eleverna genom att exempelvis läsa ett kapitel eller en del i en bok så att 
eleverna tycker att det verkar värt att läsa boken. 

Lyhördhet och försiktighet 

Enligt Blomqvist och Wood (2006: 106) är det viktigt att läraren är medveten om att 
elever som inte har en tro på sig själva vid läsning och skrivning är oerhört känsliga 
när de får veta att de gjort något fel. Därför är det viktigt att läraren är noga med att 
bara rätta det som är absolut nödvändigt. Det är därför bättre att läraren efter varje 
lektion noggrant antecknar det som eleverna inte riktigt klarat av och att till näst-
kommande lektion ha en noggrann planerad genomgång och passande övningsmate-
rial. Det är också viktigt att eleverna känner att läraren tror på deras förmåga att för-
bättra sig och observerar när de gör framsteg. Blomqvist och Wood (ibid) poängterar 
att det som elever behöver som mest i början av läs- och skrivinlärningen är inspira-
tion och uppmuntran.  
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Kontinuerlig högläsning 

Svensson (2005: 30ff) menar att det är viktigt att det dagligen läses mycket i försko-
lan, skolan och på fritidshemmen så att de barn som inte har möjligheten att läsa 
böcker hemma ges den möjligheten inom ramen för skolverksamheten. Barnen får då 
möjlighet att komma i kontakt med det skrivna språket och med den glädje, sorg, 
spänning och fantasi som olika genrer ger. Vidare menar Svensson (ibid) att det finns 
några saker att tänka på vid högläsning för barn. Först och främst, att den vuxne själv 
har läst boken i förväg så att det inte plötsligt står något i boken som är direkt olämp-
ligt att den vuxne läser för barnen. För barn som har svårt att sitta stilla och koncent-
rera sig är det bra om läsarens tonläge och ansiktsuttryck varierar, vilket leder till att 
berättelsen blir mer intressant. Ju yngre barnen är desto viktigare är intonationen. 

Talängslan 

Enligt Ejeman och Molloy (2006: 20ff) kan talängslan utvecklas när som helst under 
skoltiden och en del elever bär med sig problemet under hela skolgången utan att få 
någon hjälp. Studier visar att det är fler flickor än pojkar som drabbas av problemet. 
Talängslan kan leda till att en elev inte vågar tala i klassrummet även fast viljan och 
kunskapen att tala finns där. Ängslan över att tala behöver inte bara gälla vid högläs-
ning eller muntligt framförande utan kan även uppkomma när kort svar på en fråga 
ska ges. Talängslan som uppkommer beror ofta på att eleven i dessa situationer inte 
känner sig trygg av att bli bedömd av många människor samtidigt. Ejeman och Mol-
loy (ibid) menar att talängslan är något som går att påverka och förändra. Elever som 
lider av talängslan vill väldigt gärna våga tala och är därför motiverade att besegra sitt 
problem.  

2.9. Säkerställa att eleverna förstår det de läser 

Enligt Frykholm m.fl (2007: 107ff) är det i de fall ett barn läser sakta eller har svårt 
för att förstå textens innehåll ingen bra lösning om läraren säger till barnet att läsa 
ännu mera. Lärare behöver istället ta problemet på större allvar och se till att eleven 
får det stöd som behövs. Frykholm m.fl (ibid) menar att det är onödigt att göra stora 
punktinsatser för att upptäcka om det finns barn som i slutet av det första skolåret 
och i början på andra har läs- och skrivsvårigheter. En bättre lösning är att istället att 
ständigt följa barnens språkliga utveckling genom enkla småskaliga systematiska ob-
servationer. Under år 1 är brister i bokstavskunskap, koppling mellan språkljud och 
bokstäver, förståelse av skriftspråkets funktion, verbalt minne och att barnets ordför-
råd inte är så stort påtagliga indikatorer på att barnet är i behov av hjälp. Om en lära-
re känner sig osäker kan exempelvis ett så kallat screeningtest vara lämpligt att göra. 
Vidare påtalar Frykholm (ibid) att det finns ett antal diagnosinstrument som används 
i skiftande omfattning i Sveriges skolor. Det är exempelvis Språket lyfter, Läsutveck-
lingsschemat (LUS), Ordkedjetestet, Running Records och Umesol. I sammanhanget 
är det oerhört viktigt att läraren inte är av åsikten att ”vänta och se” eller att ”det väx-
er nog bort”. Forskarna är överens om att det är mycket viktigt att det så fort som 
möjligt sätts in åtgärder när ett barns svårighet/svårigheter upptäcks.  
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2.10. Sammanfattning 

Läsförmåga innebär att ha förmåga att förstå samband och att tolka texter. Vid ex-
empelvis uppsatsskrivande måste eleverna hämta information på olika sätt bland an-
nat genom facklitteratur och Internet och då krävs det att eleverna har goda läsfär-
digheter. Detta för att förstå och plocka ut relevant information kring ämnet de skri-
ver om. 
 
Framförallt används två läsinlärningsstrategier i de svenska skolorna, syntetisk och 
analytisk metod. Varje enskild lärare tar själv beslut om vilken metod som ska an-
vändas. Stadler (1998: 51) anser att den metod som läraren använder sig av inte är 
avgörande för hur barn bäst lär sig. Det beror alltså istället mer på hur läraren i olika 
situationer använder sin metod, bemöter eleverna och skapar goda inlärningsmöjlig-
heter. Barn lär sig på olika sätt och därför är det en god idé om läraren använder sig 
av olika metoder så att så många barn som möjligt utvecklas till duktiga läsare (Jöns-
son och Englund, 2005: 9). Läraren bör även alltid ha ett klart och tydligt syfte med 
sin undervisning både för sin egen del, och för elevens del, men också att läraren för-
klarar syftet för eleverna (Stadler, 1998: 51). 
 
Enligt Svensson (2005: 17) innebär språklig medvetenhet att barnet på egen hand har 
tankar kring språket. Därför kan uppmuntran av barnens nyfikenhet leda till att bar-
net utvecklar sin språkliga medvetenhet. Denna uppmuntran gör också att barnet 
lättare lär sig att se sambandet mellan ord, ljud och bokstäver. Genom att barnet blir 
medveten om språkljud lär de sig förstå att ett språkljud kan motsvaras av en bokstav 
och kan då på ett lättare sätt förstå hur de ska ta emot läsinlärningsinstruktioner. 
Detta kan leda till att barn som fått öva på att leka med språket blir intresserade av 
att lära sig läsa och skriva. 
 
Jönsson och Englund (2005: 7) menar att vägen till en lyckad läsutveckling handlar 
om att läraren tänker på att arbeta med att stärka, bevara och bredda elevernas själv-
känsla och självförtroende. Följande faktorer utgör grunden i en lyckad läsutveckling: 
 

• Pedagogens metoder, engagemang och kompetens 
• En god relation mellan pedagog och elev 
• Övriga psykologiska och sociala förhållanden 
• Elevens kognitiva funktioner 
• Elevens sinnefunktioner 

 
Konkret innebär detta att det är viktigt att bevara och förbättra elevernas självkänsla 
och självförtroende, successivt öka svårighetsgraden av läsmaterialet på individnivå 
samt inspirera och handleda eleven genom att belysa de framsteg som görs. 
 
Lundberg och Herrlin (2005: 16ff) menar att det är viktigt att skolan arbetar för att 
hitta det positiva i elevernas utveckling så att eleverna märker av sina framsteg och 
att elevernas självförtroende stärks. I sammanhanget är det också viktigt att läraren 
har ett tydligt syfte med användningen av alla olika läromedel. Det är också viktigt att 
eleverna känner lust att läsa utanför skoltid eftersom tiden i skolan inte räcker till för 
att eleven ska kunna utveckla sin läsning. 
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Frykholm m.fl (2007: 107ff) menar att det är onödigt att göra stora punktinsatser för 
att upptäcka om det finns barn som i slutet av det första skolåret och i början på 
andra har läs- och skrivsvårigheter. En bättre lösning är istället att ständigt följa bar-
nens språkliga utveckling genom enkla småskaliga systematiska observationer. Om 
en lärare känner sig osäker kan exempelvis ett så kallat screeningtest vara lämpligt 
att göra (LUS, Ordkjedjetestet etc). I sammanhanget är det oerhört viktigt att läraren 
inte är av åsikten att ”vänta och se” eller att ”det växer nog bort”. Forskarna är över-
ens om att det är mycket viktigt att det så fort som möjligt sätts in åtgärder när ett 
barns svårigheter upptäcks. 

3. Metod 
Det bästa sättet att få svar på forskningsfrågorna är enligt min bedömning att arbeta 
kvalitativt och att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Detta eftersom frågorna handlar om lärares utsagor av hur de arbetar. Ett antal lärare 
på en skola (F-6) i Mälardalen har intervjuats. 

3.1. Forskningsstrategi 

Det finns olika riktningar och synsätt inom den vetenskapliga metodläran, kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Det kvantitativa synsättet grundar sig i naturvetenskapen 
där empirisk kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer står som me-
delpunkt. Detta synsätt grundar sig i positivism, empirism och behaviorism, vilket 
betyder att det här söks efter objektiv mätbar kunskap. Det kvalitativa synsättet har 
sina rötter i de humanistiska vetenskaperna och tyngdpunkten läggs på holistisk in-
formation. I det kvalitativa synsättet läggs fokus på att tolka och förstå resultat som 
kommer till kännedom, inte att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2005:31 
ff). 
 
Enligt Patel (2003: 14) är benämningen kvantitativ respektive kvalitativ till för att 
ange hur man väljer att framställa, bearbeta och göra analys av insamlade data. Vid 
kvantitativ forskning samlas olika mätningar in och siffermässiga bearbetnings- och 
analysmetoder används för att dra slutsatser. Kvalitativ inriktad forskning innebär att 
datainsamlingen exempelvis sker med hjälp av intervjuer eller subjektiva observatio-
ner. 
 
Det är enligt Stukát (2005: 36) viktigt att problemformuleringen är det som avgör 
vilken metod som användas för att undersöka forskningsproblemet. Det är med 
andra ord viktigt att forskaren väljer den metod som är mest användbar för att svara 
på den aktuella frågeställningen och inte vice versa. Jag har som tidigare nämnts valt 
att arbeta kvalitativt och använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlings-
metod eftersom undersökningen utgår ifrån människors erfarenheter, känslor och 
upplevelser. Den kunskap jag söker är med andra ord inte objektivt mätbar utan det 
handlar om att förstå och tolka, inte att generalisera, förklara och förutsäga. 
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3.2. Urval 

Valet av respondenter är en viktig process eftersom den påverkar slutresultatet. Re-
spondenterna har valts med utgångspunkt från följande kriterier: 
 

1. Det första kriteriet är det ska vara respondenter som har både lång erfarenhet 
och som är relativt nyutexaminerade lärare 

2. Det andra kriteriet är att respondenterna arbetar/arbetat med läsinlärning 
3. Det tredje kriteriet är att ålder och kön inte spelar någon roll 
4. Det fjärde kriteriet är att alla lärare ska undervisa elever som går i år 1 till 3 

 
För att samla in de data som behövs för att svara på mina frågeställningar valde jag 
att intervjua ett antal lärare från en skola i Mälardalen. Totalt deltog sex lärare i un-
dersökningen.  

3.3. Insamling och bearbetning av data 

Intervjuer kan genomföras på olika sätt. Att använda semistrukturerade intervjuer 
innebär att frågorna ställs med utgångspunkt från ett förberett intervjuunderlag men 
att följdfrågor kan användas för att få fördjupad kunskap i de fall det kan vara av in-
tresse. Hur frågorna formuleras och hur de ställs påverkar till viss del svaren. Därför 
är det enligt Stukát (2005:37) viktigt att problemformuleringen framställas på ett 
tydligt sätt och de begrepp som ingår förklaras och preciseras. 
 
Patel (2003: 118 ff) poängterar att det är viktigt att den kvalitativa forskaren har kon-
troll och är insatt i hela forskningsområdet. Av forskaren krävs det också en fortlö-
pande och ständig reflektion. Patel (ibid) menar också att det hela tiden under data-
insamlingen uppkommer nya tankar, idéer och funderingar som är viktiga att ha do-
kumenterade när analysen ska göras. Detta är också bra för att kunna se hur kunska-
pen växt fram under arbetets gång. Av den anledningen har ett särskilt dokument för 
alla uppslag och idéer som uppkommit i samband med intervjuerna använts, liknan-
de det som Patel (ibid) kallar för dagboksanteckningar. Om inte all data efter varje 
intervju dokumenteras och analyseras är det lätt hänt att viktiga aspekter glöms bort. 
 
För att säkerställa att alla intervjuer genomförs på samma sätt förbereddes ett antal 
intervjufrågor. För att kontrollera att frågorna fungerar som tänkt genomfördes en 
testintervju (som inte redovisas i resultatredovisningen). 
 
Alla respondenter intervjuades var för sig och tanken med det var att respondenterna 
skulle känna att de hade möjlighet att reflektera på sitt eget sätt utifrån sina egna 
tankar och erfarenheter. Det finns annars en risk för att respondenterna inte vågar 
uttrycka vad de känner och tänker utan att bli ifrågasatt av kollegor. 
 
Intervjuerna med respektive respondent tog allt från 30 – 40 min beroende på re-
spondenternas svar. Innan intervjuerna påbörjades blev respondenterna upplysta om 
de fyra forskningsetiska principerna (se avsnitt längre ner i dokumentet) och de fick 
kortfattad information om undersökningen (se bilaga 2). På så sätt skapades en mer 
avslappnad stämning och respondenterna kunde tala mer öppet om sina tankar och 
erfarenheter. 
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För att inte riskera att missa något viktigt var den ursprungliga planen att spela in 
alla intervjuerna med en diktafon. Därefter var tanken att skriva ner svaren ordagrant 
på papper för att underlätta bearbetningen av det insamlade materialet. Efter en 
snabb redogörelse för de forskningsetiska principerna bestämde sig dock flera av re-
spondenterna för att de inte ville att intervjuerna skulle spelas in eftersom de inte 
kände sig bekväma med det. Därför användes vanliga anteckningar istället. För att 
hantera datainsamlingen på bästa sätt arbetades det insamlade materialet igenom 
kontinuerligt och tanken var att allt som framkommit ska finnas dokumenterat. Det 
finns vissa svårigheter med att skriva ner allting som sägs och samtidigt vara samtals-
ledare. Därför arbetades anteckningarna igenom direkt efter intervjuerna för att sä-
kerställa kvaliteten på insamlat data. När allt material var insamlat lästes det igenom 
samtidigt som mönster och skillnader tydliggjordes. Därefter arbetades materialet 
igenom i omgångar tills slutresultatet uppnåddes. 

3.4. Trovärdighet och tillförlitlighet  

Det är viktigt att säkerställa att det som avses undersökas verkligen är det som un-
dersöks samt att det görs på ett tillförlitligt sätt, dvs att undersökningen har god tro-
värdighet och tillförlitlighet (Patel, 2003:98). Tillförlitlighet är, precis som det låter, 
ett mått på hur pass tillförlitlig den mätmetod som används är. Om exempelvis 
kroppslängden på en person ska mätas kan detta bedömas med hjälp av ögonmått, 
vilket då har en låg tillförlitlighet. Om personen istället mäts med hjälp av ett mått-
band kommer värdet att bli mer tillförlitligt, trots detta är inte tillförlitligheten hund-
raprocentig. Beroende på hur hårt den som utför mätningen drar i måttbandet kom-
mer värdena att variera, inte mycket men i värsta fall tillräckligt för att påverka resul-
tatet. Trovärdighet i sin tur innebär att det måste finnas en säker uppfattning om att 
det problemområde som ska undersökas verkligen är det som undersöks. Med andra 
ord måste forskaren vara säker på att undersökningen görs på ett pålitligt sätt, vilket 
betyder att forskaren ska se till att den har god tillförlitlighet. Trovärdighet och till-
förlitlighet hänger förstås ihop och det är inte möjligt att koncentrera sig mer på det 
ena än det andra (Patel, 2003:99). När det gäller kvalitativa undersökningar är det 
alltså viktigt att visa läsaren hur tillförlitlig undersökningsmetoden är genom att tyd-
ligt berätta om mätmetoden. Därför har jag försökt att på ett så tydligt sätt som möj-
ligt redogöra för hur data har samlats in och behandlats.  
 
För att öka trovärdigheten har jag försökt visa att respondenternas svar till stor del 
stämmer överens med den litteratur jag har tagit del av. Tillförlitligheten hade sanno-
likt blivit högre om jag hade haft möjlighet att spela in intervjuerna och jämföra an-
teckningarna med inspelningarna som det var tänkt från början. Valet av semistruk-
turerade intervjuer bidrar till att öka trovärdigheten eftersom det ges möjlighet att 
ställa följdfrågor i de fall någonting är oklart. Innan arbetet med själva uppsatsen på-
börjades gjorde jag omfattande litteraturstudier för att säkerställa att jag har förstått 
problemområdet, vilket jag hoppas har bidragit till att öka trovärdigheten. Vid valet 
av litteratur har jag varit noggrann med att kontrollera att källorna är tillförlitliga 
genom att bland annat säkerställa att författaren är erkänd inom området. 
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3.5. Etiska aspekter / Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) måste den som forskar ta hänsyn till fyra etiska krav 
innan undersökningen påbörjas när det är fråga om humanistisk- och samhällsveten-
skaplig forskning: 
 

• Information 
• Samtycke 
• Konfidentialitet 
• Nyttjande 

 
Informationskravet är det första kravet och det innebär att forskaren är skyldig att 
upplysa de som ska delta i undersökningen om deras roll och vilka villkor som gäller 
för deras medverkan. Personerna som deltar ska bli informerade om att de deltar fri-
villigt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Informationen ska 
ta upp allting som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. För att upp-
fylla informationskravet fick respondenterna information om detta innan intervjuer-
na påbörjades. 
 
Samtyckeskravet är det andra kravet och det innebär att de personer som deltar i 
undersökningen har en fullständig rättighet att helt och hållet själva bestämma över 
sitt deltagande. Om en deltagare är under femton år måste förälder/vårdnadshavare 
ge sitt samtycke, vilket jag inte behöver ta hänsyn till i och med att alla respondenter 
är lärare. Däremot klargjordes att respondenterna själva bestämmer över sin med-
verkan i intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och det innebär att alla personer som del-
tar i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet klargjordes det tydligt att inget av det som sägs mellan inter-
vjuare och respondent kommer att föras vidare. 
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att all fakta om enskil-
da personer som framkommit i undersökningen enbart får användas för forsknings-
ändamål. För att uppfylla nyttjandekravet förklarade jag att alla respondenter gärna 
får ta del av resultatet, men att de inte skulle kunna förstå vem av deras kollegor som 
svarat vad. 
 
Användandet av ovanstående regler har hjälp mig att uppfylla de etiska hänsynsta-
ganden som bör beaktas. En konsekvens av att jag har respekterat reglerna är, som 
tidigare nämnts, att jag inte kunde spela in alla intervjuer som tänkt och istället blev 
tvungen att förlita mig på anteckningar. 
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4. Resultatredovisning 
Intervjuerna gjordes enskilt med respektive respondent och svaren redovisas med 
utgångspunkt från den variation av uppfattningar som framträdde samt efter de 
mönster som kunde identifieras. 

4.1. Språklig medvetenhet 

Respondenterna har många tankar kring språklig medvetenhet. Bland annat påpekas 
att det är viktigt med läsförståelse samt att avsaknaden av det kan medföra svårighe-
ter även vid skrivning, tal och flera av skolans ämnen. En respondent trycker särskilt 
på att barnen måste utveckla en känsla för språket och inte prata barnspråk, dvs att 
barnen lär sig använda riktiga ord. En annan respondent poängterar vikten av att 
barnen har ordförståelse, dvs att barnen förstår att bokstäver kan kopplas ihop till 
ord (ordavkodning). Det anses alltså vara viktigt att barnen får en förförståelse för att 
det skrivna går att läsa. Vidare menar flera av respondenterna att lärare och vuxna 
ofta tar för givet att barn alltid förstår, särskilt hemma, medan de i själva verket inte 
gör det. ”Många barn får inte den kunskap de behöver hemma därför är det viktigt 
att de får lära sig i skolan.” Därför tycker respondenterna att det är viktigt att förkla-
ra mycket för eleverna och att tänka på att jobba mycket med att beskriva exempelvis 
saker och händelser för eleverna på ett tydligt sätt. Ett krav för att barnen ska bli 
språkligt medvetna är att läraren pratar med dem om exempelvis saker de har upp-
levt. Bland annat nämns att titta på teve, lyssna på musik och ta till sig information 
på olika sätt ökar barnens medvetenhet. Respondenterna är överens om att det finns 
ett klart samband mellan barns språkliga utveckling och deras inlärning. ”Desto mer 
medvetna barn är desto mer vill de lära sig.” Några av respondenterna menar att det 
även finns en stark koppling till elevens mognad. 

4.2. Metoder och arbetssätt för läsinlärning 

Lärarens kompetens 

Alla respondenterna är rörande överens om att det blir bäst resultat när de plockar 
det bästa från olika metoder utifrån vad som passar för just den klass de undervisar i. 
”Ett arbetssätt och en metod passar varken alla elever eller lärare” Däremot använ-
der fyra av respondenterna bland annat Arken som är en stavelseinlärningsmetod. 
”Metoden går ut på att barnen lär sig hela alfabetet genom att först ta de stora bok-
stäverna och sedan de små. I metoden ingår också att klappa rytmer och ljudinlär-
ning med bilder.” Alla respondenter berättar också att de plockar ut de godbitar från 
Kiwimetoden som de tycker passar deras egna elever bäst. Därför anser lärarna att 
det är svårt att beskriva exakt hur de gör när de arbetar med olika läsinlärningsmeto-
der eftersom de gör det de själva tycker passar beroende på den aktuella situationen. 

Metoder och arbetssätt 

En av respondenterna berättar att han/hon använder en storbok för att framförallt få 
en diskussion kring bilderna innan texten läses igenom. En annan av respondenterna 
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använder sig bland annat av analytisk metod som handlar om att barnen ska lära sig 
att känna igen ordbilder. Två av respondenterna använder sig av LTG-metoden. En 
av dem berättar att han/hon plockar ut ord som eleverna känner igen så att de förstår 
att de hänger samman. Den andre berättar att han/hon använder sig av en del dikte-
ring tillsammans med barnen om de exempelvis har varit på något studiebesök eller 
utflykt. För tillfället arbetar en av respondenterna tillsammans med tre andra peda-
goger som hjälps åt att dela på undervisningen. ”Det är bra att arbeta så för att då 
får barnen ett brett utbud eftersom alla lärare arbetar olika och det är bra för bar-
nen, en av lärarna kan exempelvis mycket om kiwimetoden och kan därför ge tips 
på hur man kan arbeta med den. Vi lärare brukar också träffas och diskutera frå-
gor som - varför arbetar du på det här sättet? Hur tänker du? Och vi diskuterar 
också hur man kan arbeta med storböcker.” Samma respondent berättar också att 
lärarna ibland spelar teater och gör dilemman för att barnen själva ska tänka och re-
flektera. 
 
Tiden som ägnas åt varje typ av läsning varierar. Tre av respondenterna har högläs-
ning cirka tjugo minuter per dag. En annan respondent anpassar tiden beroende på 
barnens ålder och hur långt de kommit i läsutvecklingen medan en annan respondent 
tycker att han/hon ägnar lika mycket tid för varje typ av läsning. En av respondenter-
na tycket att det var svårt att säga hur mycket gemensam läsning används eftersom 
det används i alla ämnen så fort något ska förklaras. En respondent ägnar cirka tret-
tio minuter per vecka åt gemensam läsning medan en annan respondent delar in bar-
nen i mindre grupper så ofta som det går. Två av respondenterna har självständig 
läsning schemalagd omkring en timme per vecka. 

Hänsyn till både svaga och starka elever 

En av respondenterna tycker inte att undervisningen ska bestå av för mycket gemen-
sam läsning eftersom de svaga eleverna blir mycket nervösa när frågor ställs kring det 
som har lästs. ”Ibland när det finns tillgång till mer personal brukar vi ordna läs-
grupper då barnen delas in i svaga och starka elevgrupper.” En annan av respon-
denterna menar att alla elever ska känna att de är med vid gemensam läsning även 
om de har svårt att förstå vad texter handlar om. Då är det bra att prata om texten 
och kring ämnet och skapa förförståelse. En annan respondent tycker att läraren 
måste ta sig tid att ge eleverna möjlighet att ställa frågor om de inte förstår. Vidare 
måste de svaga eleverna känna sig trygga för att det ska fungera och detta kan uppnås 
genom att de får en chans att förbereda sig ordentligt innan de ska läsa högt inför de 
andra eleverna. ”Det skapar en trygg atmosfär för alla”. 
 
Flera av respondenterna anser att alla typer av läsning behövs lika mycket men på 
olika sätt för olika barn. En av respondenterna tycker att gemensam läsning är mest 
effektivt eftersom det då uppstår mycket diskussioner. Samtidigt poängteras att de 
svaga eleverna inte alltid hänger med. En respondent menar att självständig läsning 
ger så mycket mera eftersom eleverna då själva bestämmer vad de vill läsa. En av re-
spondenterna poängterade att högläsning är välgörande för de elever som inte kan 
läsa. Däremot är det en respondent som upplever att det är svårt att utföra högläs-
ning eftersom alla elever är på så olika nivåer. Respondenten menar att vissa elever 
endast behärskar lätta böcker medan andra läser böcker som Harry Potter. Dessa ele-
ver kan uppleva att lätta högläsningsböcker blir töntigt. Här menar en annan respon-
dent att läraren måste vara tydlig med att tala om att lätta barnböcker inte alls är tön-
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tiga utan att alla böcker har något att lära. Generellt sett tycker respondenterna att 
flera saker är viktiga att tänka på vid högläsning. Det är viktigt att läraren pratar och 
frågar barnen vad som hände sist när de läste boken (återberättande), förklara svåra 
ord som uppkommer, titta på och samtala om bilder och att läraren berättar och för-
klarar vid högläsning så att barnen får förförståelse. 

4.3. Utveckling av läsande och lärande 

Vid planeringen av läsundervisningen i år 3 tycker respondenterna att det är mycket 
viktigt att få in läsförståelse och ordförståelse, att arbeta med synonymer samt att slå 
upp ord i ordlistan. För att utveckla elevernas läsande och lärande lånas nya böcker 
från skolbiblioteket varje vecka. Samtidigt utrycker en respondent att det kan vara 
svårt att hitta rätt bok till rätt elev ”Det är svårt att hitta böcker på alla barnens läs-
nivåer och hitta utmaningar”. En av respondenterna försöker hela tiden att göra det 
lustfyllt för eleverna genom att använda olika sinnen som ramsor, sånger eller bild-
uppgift, medan en annan av respondenterna tycker att det är viktigt att klassrummet 
påminner om en hemlik miljö och att det ska vara ordning och reda. Flera av respon-
denterna poängterar att det är viktigt att eleverna har tillgång till skolbibliotek, 
boklådor i klassrummet, möjlighet att låna böcker på större bibliotek, göra bokrecen-
sioner, boksamtal samt att eleverna får berätta för varandra om vad de har läst. Alla 
respondenter använder sig av boksamtal fast på lite olika sätt. Flera respondenter 
berättar att skolbibliotekarien ger tips på olika böcker som eleverna kan läsa. En re-
spondent tycker att det är svårt att ha boksamtal när många av eleverna ligger på oli-
ka nivåer. Det finns dock emellanåt personal som kan komma in i klassrummet så att 
klassen kan delas upp i mindre grupper. Alla respondenters klasser går också iväg till 
ett närliggande bibliotek för boksamtal. 
 
På skolan pågår olika läsprojekt för att utveckla elevers läsande och lärande. Respon-
denterna berättar om att skolan har speciella läsveckor då alla elever på skolan ska 
läsa mera, vilket betyder att både högläsning och tyst läsning står på schemat. Läs-
veckorna innebär bland annat att eleverna läser mycket både i skolan och hemma. 
”Jag skickar brev hem till föräldrarna om att deras barn ska läsa 15 minuter/dag 
och tanken är också att uppmuntra föräldrarna att så ofta som möjligt läsa för och 
med barnen. Barnen skriver sedan ned vilken författare som skrivit boken, vad de 
tyckte om boken t ex var spännande, rolig mm. Barnets förälder skriver också någ-
ra rader om hur läsningen har gått för barnet. Den recension barnet skriver tas 
med och redovisas för kamraterna. Jag tycker också att föräldrarna bör läsa med 
och för sina barn minst 15 min varje dag, det ger resultat.” 
 
Några av respondenterna nämner att de som läsprojekt arbetar med olika teman i sin 
klass, exempelvis trollsagor eller att få en bild av en känd författare i syfte att utveckla 
elevers läsande och lärande. En av respondenterna berättar att det finns ett projekt 
som heter ”Kloka ugglan”. Projektet omfattar förskolan upp till år 1. Tanken med pro-
jektet är att främja elevernas utveckling. För lärarna ordnas föreläsningar, de träffas i 
grupper och diskuterar olika böcker och det handlar också om läsinlärning hur man 
”lurar” barn att tycka att det är kul att läsa. Kiwimetoden är något som behandlas. 
Respondenterna nämner en kompetensutvecklingskurs som heter Komet. Den hand-
lar om vikten av att ha ett positivt förhållningssätt till barnen, dvs att det är viktigt att 
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ge beröm och att hitta positiva saker hos varje elev. Läraren måste också vara entusi-
astisk, stimulerande och självklart, mycket positiv. 

4.4. Stimulera och motivera 

Lärarens kompetens 

Alla respondenter är överens om att läraren har en viktig roll i att stimulera och mo-
tivera eleverna till läsning. Två av respondenterna menar att det är många elever som 
inte har möjligheten att prata och läsa mycket hemma och därför är det extra viktigt 
för dessa elever att läraren arbetar mycket med detta. En av respondenterna menar 
att det är många av eleverna som inte har några förebilder när det gäller läsning och 
då läraren ibland är den enda. ”Under tiden som barnen har självständig läsning 
kan jag vara en bra förebild genom att själv sitta och läsa en bok på min egen nivå. 
Men det är framförallt viktigt att finnas där om barnen behöver hjälp.” En annan 
respondent tycker att eleverna redan från början i år 1 behöver höra och läsa många 
sagor, ramsor samt att de får sjunga och fantisera för att det bidrar till att öka intres-
set. 

Trygghet 

Alla respondenter var eniga om att grunden för ett framgångsrikt lärande framförallt 
är att barnen känner sig trygga. Ömsesidig respekt i klassrummet anses också vara 
mycket viktigt. Detsamma gäller att läraren verkligen ser till varje individs nivå så 
gott det går, särskilt som detta ofta prioriteras ned pga tidsbrist. 

Föräldrarnas roll 

Flera av respondenterna tycker att det är nödvändigt att barnen har roligt och att de 
uppmuntras till att tycka att det ska bli kul att gå till skolan. Två av respondenterna 
tycker att det är viktigt att barnen blir uppmuntrade och att de känner sig duktiga 
både i skolan och av föräldrar i hemmet. En av respondenterna uttrycker också att 
det är värdefullt att ha ett bra samarbete med föräldrarna ”Det är viktigt att ha ett 
väl fungerande samarbete med föräldrarna, de måste få säga vad det tycker och 
som lärare måste man lyssna och respektera föräldrarnas åsikter och göra det man 
kan för att hjälpa till”. 

Individanpassning 

När det gäller att få eleverna intresserade av att läsa brukar en av respondenterna 
använda kassettböcker som eleverna lyssnar på och själva följer med under tiden som 
texten läses. Detta är effektivt eftersom en del elever upplever att det är svårt att läsa 
själva. En annan respondent brukar börja läsa i boken tillsammans med eleven innan 
eleven får fortsätta på egen hand. Läraren och eleven kan också turas om att läsa var-
annan sida i boken. Flera av respondenterna tycker också att det är en stor fördel att 
hitta ett ämne och böcker som intresserar eleven. Vidare anser merparten av respon-
denterna att det är viktigt att läraren tar reda på vad eleven tycker är svårt med läs-
ningen. En av respondenterna låter sina elever skriva dagbok som de skriver i som 
portfolio. Barnen börjar skriva i år 1 och håller på fram till år 6 för att själva kunna se 
sin utveckling. ”För att barnen inte ska tappa sugen och tycka att det är kul att läsa 
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är det viktigt att förklara att alla är olika och lär sig olika snabbt, och att det inte är 
konstigt. Barn får inte tro att det är något fel på dem, det kommer med tiden. Det är 
viktigt att barnen får uppmuntran även hemifrån för att få upp motivationen till att 
läsa.”  
 
När det gäller vilken typ av skönlitteratur som lärarna tycker att eleverna ska läsa var 
de överens om att de ska läsa det de själva tycker om och är intresserade av, men att 
de ibland behöver hjälp att hitta rätt svårighetsgrad ”Ibland kan elever välja något 
som är alldeles för svårt och då kan de tappa intresset för att läsa, alltså måste lä-
raren vara med och styra en del.” En annan av respondenterna tar upp att hon/han 
inte fördömer serier, utan om eleverna lär sig av att läsa serier är det enbart positivt. 
Läraren menar att bilderna i serierna kan göra att eleverna får en större förståelse. En 
av respondenterna menar att eleverna behöver övertygas om att det inte på något sätt 
är barnsligt att läsa lätta barnböcker. 

Orsaker till ointresse 

Hälften av respondenterna anser att den främsta anledningen till ointresse för läs-
ning är att eleverna tycker att det är svårt att läsa. Två av respondenterna tror också 
att det kan vara så att eleverna inte fått möjligheten att läsa så mycket hemma och 
inte har läsvana. Ytterligare två andra av respondenterna tror att eleverna tycker att 
det är jobbigt att koncentrera och fokusera sig under längre stunder. En annan av 
respondenterna tror att många elever känner sig odugliga och därför inte tycker att 
det är kul. 

Att hålla intresset vid liv 

För att de elever som redan kan läsa bra inte ska tappa sitt intresse anser några av 
respondenterna att det är viktigt att dessa elever utmanas genom att de får läsa böck-
er som ligger på deras egen nivå. Vidare är respondenterna överens om att det är lika 
viktigt att visa intresse för starka som svaga elever. ”Det är viktigt att lärare ser alla 
barnen och visar lika mycket intresse för de duktiga som för de svaga barnens läs-
ning.” 

4.5. Säkerställa att eleverna förstår det de läser 

Omkring hälften av respondenterna nämner att de tycker att det vid läsundervisning 
är viktigt att läraren förklarar och pratar mycket med barnen. Merparten uppger även 
att barnen måste få möjlighet att mötas på deras egen nivå. En av respondenterna 
nämner att det är bra om läraren hela tiden frågar vad saker är, vad ord betyder och 
så vidare för att på så sätt få en indikation på hur mycket eleverna har förstått. Sam-
ma respondent tycker även att barnen bör ges möjlighet att diskutera mycket med 
varandra för att på så sätt lära av varandras erfarenheter samtidigt som läraren får en 
chans att bilda sig en uppfattning om vad eleverna har lärt sig. 
 
Respondenterna anser att det är viktigt arbeta på ett sådant sätt att eleverna förstår 
texterna, exempelvis är det nödvändigt att prata mycket om och kring texterna. ”Allt 
som får eleverna intresserade, hitta rätt genrer och nivå gör att eleverna blir sugna 
att läsa.” När det gäller vilken betydelse skönlitteraturen har är respondenterna 
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överens om den har en mycket viktig roll eftersom det bland annat ökar ordförrådet 
och hjälper eleverna att lära sig stava samt förstå hur orden kan användas. 
 
På frågan om vilken typ av läsning som eleverna lär sig mest av svarade flera respon-
denter högläsning eftersom läraren då stannar upp och pratar med eleverna om det 
lästa, dvs återberättande. ”För de elever som är duktiga på att läsa på egen hand lär 
sig mest av självständig läsning.” En annan respondent tycker att det är viktigt att 
läsa för eleverna på olika sätt, exempelvis självständig läsning, högläsning i läsgrup-
per, arbeta med läsförståelse, gemensam läsning, läsa fabler, göra rollspel och lyssna 
på musik. 
 
Läsutvecklingsschema (LUS) används av samtliga respondenter för att kontrollera på 
vilken nivå eleverna befinner sig. De lyssnar av eleverna två gånger per läsår. Detta 
används också inför alla utvecklingssamtal. 

4.6. Sammanfattning 

Läsinlärningsmetoderna Arken (stavelseinlärningsmetod), analytisk metod (ordbil-
der), LTG-metoden (diktering) och Kiwimetoden används frekvent av respondenter-
na. I resultatet framkommer det också hur viktigt det är med högläsning och återbe-
rättande, förklaring av svåra ord samt att samtala om bilderna i boken. Alla respon-
denterna är rörande överens om att det blir bäst resultat när de plockar det bästa från 
olika läsinlärningsmetoder utifrån vad som passar för just den klass de undervisar i. 
Därför anser lärarna att det är svårt att beskriva exakt hur de gör när de arbetar med 
olika läsinlärningsmetoder eftersom de gör det de själva tycker passar beroende på 
den aktuella situationen. 
 
Det finns många tankar kring språklig medvetenhet och respondenterna är överens 
om att det finns ett klart samband mellan barns språkliga utveckling och deras inlär-
ning. För att utveckla den språkliga medvetenheten påpekas bland annat att det är 
viktigt med läsförståelse samt att avsaknaden av det kan medföra svårigheter även 
vid skrivning, tal och flera av skolans ämnen. Detta innebär att ett barn som har en 
god språklig medvetenhet har lättare för inlärning. Ett krav för att barnen ska bli 
språkligt medvetna är att läraren pratar med dem om exempelvis saker de har upp-
levt. 
 
Respondenterna påpekar att planeringen av läsundervisningen bör innefatta mycket 
läs- och ordförståelse, arbete med exempelvis synonymer samt att slå upp ord i ord-
listan. För att utveckla elevernas läsande och lärande används böcker i stor utsträck-
ning. Respondenterna poängterar att en förutsättning för att det ska fungera är att 
eleverna ges möjlighet att välja böcker som intresserar dem. På skolan pågår olika 
läsprojekt för att utveckla elevers läsande och lärande. Respondenterna berättar om 
att skolan exempelvis har speciella läsveckor då alla elever på skolan ska läsa mera, 
vilket betyder att både högläsning och tyst läsning står på schemat. 
 
Alla respondenter är överens om att läraren har en viktig roll i att stimulera och mo-
tivera eleverna till läsning samt att grunden för ett framgångsrikt lärande framförallt 
är att barnen känner sig trygga, att det råder ömsesidig respekt i klassrummet samt 
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att läraren är noga med att se till varje individs nivå så gott det går. Det anses även 
viktigt att eleverna får uppmuntran både i skolan och i hemmet. Därför är det angelä-
get att det finns ett väl fungerande samarbete mellan hem och skola. Merparten av 
respondenterna anser att den främsta anledningen till ointresse för läsning är att ele-
verna tycker att det är svårt att läsa. För att de elever som redan kan läsa bra inte ska 
tappa sitt intresse anser några av respondenterna att det är viktigt att dessa elever 
utmanas genom att de får läsa böcker som ligger på deras egen nivå. 
 
För att säkerställa att eleverna förstår det de läser svarar merparten av respondenter-
na att de lägger fokus på att prata om texterna som läses. Vidare anser respondenter-
na att högläsning och gemensam läsning följt av återberättande är ett bra sätt att 
kontrollera detta. Inför utvecklingssamtalen använder sig respondenterna av läsut-
vecklingsschemat LUS för att kontrollera på vilken nivå eleverna befinner sig. 

5. Resultatanalys 
I resultatet framgår det att respondenterna arbetar mycket med olika läsinlärnings-
metoder samt att de har väl fungerande arbetssätt för att stimulera och motivera ele-
verna till läsning. När det gäller att systematiskt och kontinuerligt följa upp och kon-
trollera att eleverna verkligen förstår det de läser är svaren inte alls lika omfattande. 
Istället hänvisas till det så kallade LUS-schemat. Däremot framgår det tydligt att lä-
rarna gör en form av kontroll som en del av den dagliga läsundervisningen. 

5.1. Språklig medvetenhet 

Flera av respondenterna tyckte att det var svårt att definiera vad språklig medveten-
het innebär och vad det betyder för elevernas inlärning. De kom till slut bland annat 
fram till att det har med mognad att göra samt att en god språklig medvetenhet leder 
till att eleverna har lättare för inlärning, vilket påminner lite om Piagets resonemang 
om att det för att man ska kunna lära sig någonting överhuvudtaget måste ha uppnått 
ett visst utvecklingsstadium (Håkansson, 1998: 14). Respondenterna ansåg även att 
det är mycket viktigt att prata med barnen om allting de upplever för att på så sätt 
göra dem mer språkligt medvetna. Detta ligger till viss del i linje med Vygotskys teo-
rier om att det är genom den sociala samvaron med andra som barn upptäcker språ-
ket (ibid). Enligt Jönsson och Englund (2005: 10) innebär språklig medvetenhet för-
mågan att växla mellan språkets betydelsesida och dess formsida, förstå ord och 
språkets innebörd, förmåga att analysera en mening i fraser, ord, stavelser, ljud och 
bokstäver, samt avslutningsvis att kunna sätta samman dessa till fungerande me-
ningar. Författarna menar att språklekar kan vara en framkomlig väg till språklig 
medvetenhet förutsatt att de på ett lekfullt, medvetet och strukturerat sätt låter bar-
nen arbeta med såväl med språkets form som dess innehåll. Enligt Jönsson och Eng-
lund (ibid) är detta ett effektivt verktyg för att öka barnets språkliga medvetenhet 
samt för att befrämja läs- och skrivutvecklingen. 
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5.2. Metoder för läsinlärning 

Lärarens kompetens 

Alla respondenter var eniga om att bäst resultat, när det gäller att få elever att lära sig 
läsa och förstå texter, uppnås genom att plocka från de metoder som läraren själv 
anser är bra och fungerar för den klassen som undervisas. Detta bekräftar Nyströms 
(2002: 147) tankar om att vi i Sverige är fokuserade på att blanda olika läsinlär-
ningsmetoder och det stämmer även till viss del överens med Stadlers (1998: 51) upp-
fattning om att det inte är vilken metod som läraren använder sig av i sin läs- och 
skrivundervisning som är avgörande för hur eleverna på bästa sätt lär sig, utan istäl-
let lärarens kunskaper och personliga kompetens. Det beror alltså på hur läraren i 
olika situationer använder sin metod, bemöter eleverna och skapar goda inlärnings-
möjligheter så att eleverna på bästa sätt lär sig. 

Arbetssätt och läsinlärningsmetoder 

De metoder som respondenterna nämner att de använder sig av i sin undervisning är 
Arken (stavelseinlärning), analytisk metod, LTG (Läsning på talets grund) och Ki-
wimetoden. Respondenterna anser att det är svårt att beskriva hur de gör när de ar-
betar med olika metoder eftersom de gör det de tycker passar med utgångspunkt från 
situationen. De menar att de inte tänker på vilken metod de ska använda när de pla-
nerar ett undervisningstillfälle. En av respondenterna berättar dock att han/hon an-
vänder sig av storbok och tycker att detta gör att eleverna bland annat får ett bredare 
ordförråd. En annan respondent berättar att han/hon bland annat använder sig av 
den analytiska metoden där barnen lär sig att känna igen ordbilder. Diktering (LTG) 
används av flera respondenter i samband med att eleverna exempelvis har varit på 
studiebesök, utflykt eller liknande. Jönsson och Englund (2005: 7) menar att barn lär 
sig på olika sätt och därför är det en god idé om läraren använder sig av olika metoder 
så att så många barn som möjligt utvecklas till duktiga läsare. Författarna menar ock-
så att de som förespråkar den analytiska metoden och inte den syntetiska metoden 
hävdar att barnen naturligt använder just denna metod när de lär sig läsa på egen 
hand. Enligt Nyström (2002: 146ff) är lärare i USA mer inriktade på att använda sig 
av endast en specifik metod (syntetisk eller analytisk) medan lärarna i Sverige är mer 
fokuserade på att blanda olika inlärningsmetoder, vilket bekräftas av min undersök-
ning (vad gäller hur vi gör i Sverige). Författaren menar också att syftet med all läs-
ning är att barnet i efterhand på egen hand ska kunna läsa och förstå texter. Både re-
spondenterna och Nyström (ibid) är eniga om att de barn som läser långsamt och har 
en långsam läsutveckling många gånger kan uppleva att läsning inte är roligt och 
tycka att det är jobbigt, vilket i sin tur kan leda till att de inte läser mer än de absolut 
måste. 

5.3. Utveckling av läsande och lärande 

Viktiga komponenter vid läsning och lärande 

Under intervjuerna med respondenterna blev det tydligt att det är många faktorer 
som spelar in när elever ska utveckla sitt läsande och lärande. Bjar och Liberg (2003: 
229) menar att de viktigaste faktorerna för ett barns läs- och skrivutveckling är erfa-
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renhet kring gemensamt läsande och skrivande tillsammans med fonologisk medve-
tenhet. De vuxna är barnens förebilder och därför blir de vuxnas läsande, skrivande 
och deras samtal med barnen viktiga hörnpelare. Enligt respondenterna är det bland 
annat viktigt att eleverna känner trygghet, att varje lärare ser till deras nivå samt att 
eleverna har roligt och tycker att det är kul att gå till skolan. Bland annat används 
samarbets- och värderingsövningar där man exempelvis pratar om hur man ska vara 
mot varandra. Det är också viktigt att läraren ser till att hitta innehållsrika och positi-
va texter som intresserar eleverna. Detta tar Jönsson och Englund (2005: 7) upp och 
menar att det för en lyckad läsutveckling krävs att läraren kontinuerligt arbetar med 
elevernas självkänsla och självförtroende. Vidare är det lämpligt att eleverna får 
chans att läsa texter som är anpassade för deras nivå. Författarna menar också att det 
är betydelsefullt att eleverna känner att de hela tiden klarar av att successivt ta små 
steg i rätt riktning samt att läraren ser till att hitta lämpligt läsmaterial där svårig-
hetsgraden ständigt ökas med hänsyn till elevernas egen nivå. Enligt Jönsson och 
Englund (2005: 7) är det nödvändigt att det står klart för pedagogen vad som gör en 
text eller ord lätt eller svår att läsa. 

Reflektion och diskussion 

Liberg (2007) menar att det finns en poäng med att barnen får en grundläggande 
språkförståelse redan i förskolan som sedan följer med eleverna i deras skolgång. Här 
menar respondenterna att det är bra att läraren pratar och förklarar, diskuterar om 
elevernas upplevelser, tankar och reflektioner. Det är också bra om eleverna får chans 
att diskutera med varandra samt att eleverna också får möjligheten att tänka själva 
med hjälp av exempelvis ramsor, sånger och sagor. Merparten av respondenterna 
poängterade också att det är bra att läraren frågar eleverna mycket om vad saker är 
och betyder samt vad ord betyder. 

Vikten av god läsförståelse 

En av respondenterna påpekade att det är viktigt att eleverna har läsförståelse och 
om de inte har det kan de få svårt i andra ämnen, men även i skrivning och tal. Liberg 
(2007) menar att eleverna, när det kommer till år 3 och år 4, behöver olika typer av 
stöd när de kommer i kontakt med längre texter. Mycket av den kunskap som elever-
na tar till sig bygger på att de klarar av att läsa och behärska olika läsarter, vilket till 
viss del stämmer överens med respondenternas uppfattning om att elever som har 
lätt för att läsa har lättare att lära in. 

Hantera elever med talängslan 

En av respondenterna anser att det inte ska vara så mycket gemensam läsning efter-
som det är många elever som blir nervösa för att de inte riktigt hänger med. En an-
nan respondent menar att alla barn ska känna att de är med även om de har svårt att 
förstå handlingen. Barnen måste ges möjlighet att ställa frågor när de inte förstår. 
Vidare menar respondenten att nervösa elever måste få chans att förbereda sig för det 
de ska läsa och det skapar en trygg atmosfär för alla. Ejeman och Molloy (2006: 20ff) 
anser att det finns några saker som en lärare bör tänka på för att hjälpa elever med 
deras talängslan. En lärare måste vara uppmärksam på de tysta och blyga eleverna 
och prata med dem och försöka ta reda på hur de känner sig vid situationer då de ska 
prata. För dessa elever kan det vara bra att få möjligheten att arbeta i mindre grupper 
där lektioner i halvklass kan vara ett ypperligt tillfälle att arbeta med detta. Eleverna 
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kan börja med att arbeta två och två för att sedan successivt utöka gruppen vartefter 
eleven känner sig säker. En sak att tänka på är att inte placera dominanta elever i 
samma arbetsgrupp som den elev som har talängslan. Som lärare får man heller inte 
tvinga en talängslig elev att ensam göra ett muntligt framträdande utan att eleven får 
genomföra momentet tillsammans med en eller fler kompisar. Det är önskvärt att den 
talängslige eleven upplever momentet som positivt för att på så sätt stärka elevens 
självkänsla. För att eleven ska känna att de muntliga uppgifterna är inspirerande och 
engagerade är det bra om läraren samtalar med eleven om vilket ämne den skulle vil-
ja prata om. Detta kan göra att eleven blir väldigt engagerad och tycker att det låter 
roligt att eleven glömmer sin talängslan för en stund (ibid). 

5.4. Stimulera och motivera 

Synliggöra framstegen  

Alla respondenter var överens om att läraren har en oerhört betydelsefull roll i att 
stimulera och motivera eleverna till läsning. Detta genom att bland annat ge beröm 
och hitta positiva saker hos barnen samt att läraren måste vara entusiastisk, stimule-
rande och positiv. Det är också viktigt att eleverna blir uppmuntrade för sina presta-
tioner både i skolan och av föräldrarna i hemmet. Detta ligger helt i linje med Taubes 
resonemang om att bra läsundervisning upplevs som både lustfylld och meningsfull 
(Taube, 2007: 69). Vidare enligt Jönsson och Englund (2005: 7) ska eleven inte be-
höva lägga all sin kraft på att avkoda, utan fokus bör också ligga på att eleven ska för-
stå och glädja sig åt av det den klarat av att läsa. Lärarens roll är i det här läget att 
inspirera och handleda eleven till nya framgångar. 

Bibehålla intresset för läsning 

Respondenterna menar också att för att få eleverna intresserade av att läsa är det vik-
tigt att hitta ämne och böcker som intresserar dem. Om en elev tycker att det är svårt 
att läsa bör läraren snabbt ta reda på vad de tycker är svårt med att läsa. Detta åter-
speglas i Blomqvist och Wood (2006: 96) som menar att läraren måste visa att 
hon/han ser elevernas framsteg och kunskaper för att få fram den positiva självkäns-
lan hos eleverna. I och med att inspiration och uppmuntran är framgångsfaktorer i 
början av läs- och skrivinlärningen är det viktigt att eleven läser böcker som han/hon 
tycker om så att det på så sätt bibehåller sitt läsintresse. 

Goda förebilder 

När det gäller högläsning vet respondenterna att det är många barn som inte får en 
chans att vare sig läsa eller bli läst för hemma. I och med att skolan förutsätter att 
föräldrarna till viss del ska ansvara för barnens läsinlärning finns det en överhängan-
de risk för att barn vars föräldrar inte är fullt engagerade eller har pedagogiska egen-
skaper drabbas negativt. Dessa elever har oftast ingen läsvana och de har inga bra 
förebilder när det gäller läsning. Detta leder enligt Sandström-Kjellin (2002: 12) till 
att det uppstår en form av social orättvisa. Därför menar en av respondenterna att 
lärarna måste vara bra förebilder och ge dessa elever det extra stöd de är i behov av. 
Vidare menar Svensson (2005: 34ff) att det ibland kan vara svårt att motivera föräld-
rar att läsa för barnen. Då behöver läraren stödja och upplysa föräldrarna genom att 
ge tips på olika böcker, förslag på hur läsningen kan göras underhållande eller att få 
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föräldrarna att känna motivation till att diskutera böcker och tala om innehållet med 
barnen. Enligt Svensson (ibid) är det bra om föräldrarna får konkreta och personliga 
råd om lämpliga böcker så att de förhoppningsvis tar det till sig och gör det som är 
bäst för barnet. 

5.5. Säkerställa att eleverna förstår det de läser 

Kontinuerliga systematiska observationer  

Enligt Frykholm (2007: 107ff) är det bästa sättet att ta reda på om ett barn har läs- 
och skrivsvårigheter och därmed har problem med läsförståelsen att ständigt följa 
barnens språkliga utveckling genom enkla småskaliga systematiska observationer. 
Detta nämner ingen av respondenterna att de gör. Vidare rekommenderar Frykholm 
olika diagnosverktyg, exempelvis LUS-schema och, Ordkjedjetestet som komplement 
i de fall läraren är osäker. Detta är något som alla respondenter uppger att de använ-
der och istället för att beskriva hur det fungerar uppges en hänvisning till Nya Lusbo-
ken för mer information om hur de arbetar med detta. 

LUS-schema 

Enligt Allard m fl (2001: 53) som tagit fram Nya Lusboken tar boken upp vad forsk-
ningen kommit fram till när det gäller hur barn lär sig läsa. Syftet med boken är att 
vara en hjälp för läraren att synliggöra den utveckling barnet genomgår. Den är alltså 
inte utformad för att tala om vad läraren ska göra vilket också innebär att det inte är 
en metodisk modell för läsundervisning. Däremot är den ett värdefullt stöd för lära-
ren. Allard m fl (2001: 53) menar att varje punkt är beskriven på ett så tydligt sätt 
som möjligt för att läraren ska kunna bedöma på vilken nivå eleven befinner sig. I 
anslutning till ett antal punkter finns det förslag på texter som elever ska klara av och 
tips på passande böcker. 

Kontrollera att eleverna har förstått 

Frykholm (2007: 107ff) understryker att det är mycket viktigt att det så fort som möj-
ligt sätts in åtgärder när ett barns svårigheter upptäcks vilket stämmer väl överens 
med respondenternas uppfattning om att snabbt gå till botten med vad orsaken till 
problemet är. Utöver detta beskriver respondenterna olika sätt att göra mer spridda 
kontroller i samband med den vardagliga undervisningen genom att exempelvis lära-
ren förklarar och pratar mycket med barnen samt att läraren hela tiden frågar vad 
saker är, vad ord betyder och så vidare för att på så sätt få en indikation på hur myck-
et eleverna har förstått. Enligt Svensson (2005: 31) är ett exempel på detta arbete 
med bilderbok där syftet i det här fallet är att skapa en diskussion. I och med att lära-
ren samtalar med barnen om bilderna får barnen kunskap om exempelvis färger, 
former samt lägesbegrepp som över, under, på, i och framför. Läraren och barnen 
kan också spekulera om bilderna, exempelvis varför gör personen si eller så? Samti-
digt får läraren veta om barnen har förstått ord, begrepp och själva innehållet i det 
som läses. 
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5.6. Sammanfattande slutsatser 

Lärarens kunskaper och personliga kompetens är viktigare än vilken läsinlärnings-
metod som används i läs- och skrivundervisningen. Det handlar alltså om hur läraren 
i olika situationer använder sin metod, bemöter eleverna och skapar goda inlär-
ningsmöjligheter så att eleverna på bästa sätt lär sig. 
 
God språklig medvetenhet underlättar läs- och skrivutvecklingen och leder till att ele-
verna har lättare för inlärning. Det är även viktigt att prata med barnen om allting de 
upplever för att på så sätt göra dem mer språkligt medvetna. Språklekar kan vara ett 
bra sätt att utveckla den språkliga medvetenheten förutsatt att de genomförs på ett 
lekfullt, medvetet och strukturerat sätt och låter barnen arbeta med såväl språkets 
form som dess innehåll. 
 
Några exempel på faktorer som spelar in när elever ska utveckla sitt läsande och lä-
rande är bland annat att eleverna känner trygghet, att varje lärare ser till deras nivå 
samt att eleverna har roligt och tycker att det är kul att gå till skolan. Vidare är det 
önskvärt att eleverna får chans att läsa texter som är anpassade för deras nivå. Det är 
också att föredra att eleverna känner att de hela tiden klarar av att successivt ta små 
steg i rätt riktning samt att läraren ser till att hitta lämpligt läsmaterial där svårig-
hetsgraden ständigt ökas med hänsyn till elevernas egen nivå. 
 
För att stimulera och motivera eleverna till läsning kan läraren visa att hon/han ser 
elevernas framsteg och kunskaper för att få fram den positiva självkänslan hos ele-
verna. Eftersom det är så viktigt med inspiration och uppmuntran i början av läs- och 
skrivinlärningen är det nödvändigt att eleverna läser böcker som de tycker om så att 
läsintresset bibehålls. 
 
Ett bra sätt att ta reda på om ett barn har läs- och skrivsvårigheter och därmed har 
problem med läsförståelsen är att ständigt följa barnens språkliga utveckling genom 
enkla småskaliga systematiska observationer. För att få stöd i att bedöma elevernas 
läsutveckling kan läsutvecklingsschemat LUS som finns i Nya Lusboken och andra 
liknande diagnosverktyg som bland annat Ordkjedjan och Running Records använ-
das. 

6. Diskussion 
Det har varit mycket intressant att fördjupa sig inom området läsinlärning. Jag har 
fått en hel del fördjupade kunskaper som jag kan använda i min roll som lärare tack 
vare både intervjuerna samt den litteratur och forskning jag har tagit del av. Anled-
ningen till att jag valde att fördjupa mig i läsinlärning är att det i rollen som lärare är 
absolut nödvändigt att behärska detta område väl. Eleverna behöver få en bra grund i 
sin läsinlärning annars är risken stor att de får svårigheter under resten av sin skol-
gång. Detta är något jag tycker att jag ytterligare har fått bekräftat genom den under-
sökning jag har genomfört. 
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6.1. Resultatdiskussion 

Jag är inte förvånad över att det i respondenternas utsagor samt litteraturen och 
forskning bekräftar att ju mer språkligt medveten en elev är desto lättare har eleven 
för inlärning. Det framgår också att det är viktigt att läraren pratar med barnen på 
deras nivå för att de ska bli språkligt medvetna. Då är det mycket bra det som Jöns-
son och Englund (2005: 10) nämner att barnen får exempelvis lära sig mycket rim, 
ramsor och andra språklekar. 
 
Jag tror, precis som respondenterna, att det bästa tillvägagångssättet för att få elever 
att förstå texter och att lära sig läsa är att plocka det bästa från de läsinlärningsmeto-
der som jag som lärare tycker passar för just den klassen jag undervisar i. Jag tror 
som Stadler (1998: 51) att det inte är vilken metod som läraren använder sig av i sin 
läs- och skrivundervisning som är avgörande för hur eleverna på bästa sätt lär sig, 
utan att det istället är lärarens kunskaper och personliga kompetens som avgör. Det 
beror alltså på hur läraren i olika situationer använder sin metod, bemöter eleverna 
och skapar goda inlärningsmöjligheter så att eleverna på bästa sätt lär sig. De meto-
der som respondenterna nämner att de använder sig av hör till de metoder som 
nämns som bra metoder i litteraturen. Det är dock viktigt att läraren hela tiden ut-
värderar sin undervisning och är lyhörd för att ta till sig nya arbetssätt och läsinlär-
ningsmetoder. 
 
Respondenterna anser även att läraren måste prata med eleverna och förklara saker 
för dem samt att läraren tar upp deras upplevelser, tankar och reflektioner till diskus-
sion. Det är också viktigt att eleverna får chans att tänka själv eftersom det är ett bra 
sätt att lära sig på. Vidare menar respondenterna att det är mycket viktigt att eleverna 
har en bra grund att stå på när de kommer upp till år 4 där de kommer i kontakt med 
något svårare och längre texter, vilket stödjer Libergs (2007) resonemang som jag tog 
upp i introduktionen. 
 
Tyvärr är det inte särskilt överraskande att alla elever inte kommer att lyckas väl med 
sin läsinlärning av olika orsaker. Bland annat vittnar resultatet tydligt på att föräld-
rarnas roll är oerhört viktig och dessvärre har inte alla elever engagerade föräldrar 
som hjälper till i den utsträckning som behövs. För att vidareutveckla elevens läsför-
måga föreslås nämligen att läraren bör poängtera för föräldrarna hur viktigt det är att 
eleven får hjälp även hemma att läsa exempelvis böcker och tidningar, både ensam 
och tillsammans med föräldrarna. Vidare lyfts betydelsen av att inte bara läraren, 
utan att även föräldrarna ger barnet beröm och talar om när de gör framsteg. Detta 
tror jag är oerhört bra för att hålla motivationen och intresset på topp och det är för-
modligen det främsta verktyget för att stimulera eleverna. Det är också bra att tala 
om vilka framsteg som eleven har gjort samt på vilket sätt. Annars kan det leda till att 
eleven känner sig duktig men inte riktigt vet hur han/hon ska gå vidare. 
 
Det är viktigt att eleverna känner trygghet och att de tycker att det är kul att gå till 
skolan, vilket jag tror är något som det läggs för lite fokus på. Jag håller även med 
Jönsson och Englund (2005: 7) som menar att läraren kontinuerligt måste arbeta 
med elevernas självkänsla och självförtroende för att hjälpa dem i deras läsutveck-
ling. Jag tycker också att Blomqvist och Woods (2006: 96) viktiga aspekt med att läg-
ga fokus på att få eleven att känna den positiva självkänslan är värd att lyfta fram. 



30 

 

 
Flera av respondenterna har lyft fram vikten av att läraren ser till att eleverna får till-
gång till innehållsrika och positiva texter som verkligen väcker elevernas intresse. Det 
är också viktigt att eleverna får chans att läsa texter som är anpassade för deras nivå 
samt att de ges möjlighet att sakta men säkert ta små steg i rätt riktning. Lärarens roll 
blir då att se till att hitta lämpligt läsmaterial där svårighetsgraden ökas med ut-
gångspunkt från elevernas aktuella nivå. För att stimulera och motivera eleverna är 
det alltså klokt att jobba med detta. Det är också bra att göra allt som krävs för att 
eleverna ska få ut så mycket som möjligt av sin läsning. I de fall en elev har lässvårig-
heter är det nödvändigt att läraren verkligen går till botten med vad eleven har svå-
righeter med för att kunna hjälpa till på bästa sätt. 
 
Ett sätt för att förvissa sig om att eleverna verkligen förstår det de läser är att använ-
da sig av högläsning följt av en diskussion (återberättande) om det som har lästs. 
Merparten av respondenterna lyfter fram högläsning som ett bra verktyg, men samti-
digt poängteras att det ibland kan vara svårt att genomföra eftersom alla elever är på 
så olika nivåer. I de fall en lättläst bok väljs kan den uppfattas som direkt töntig av 
eleverna. Därför är det viktigt att läraren klargör för eleverna att även lätta böcker har 
något att lära. Det är bra att vara ärlig och förklara för alla elever att alla inte ligger på 
samma nivå och att det måste bli givande för alla. Förklara också för de elever som 
upplever detta töntigt att de kan när som helst läsa de böcker de själva tycker är bra 
men inte just vid högläsningen. Det handlar om att skapa ett högläsningstillfälle för 
alla. 
 
När det gäller högläsning tycker jag att respondenterna nämner många bra saker som 
är viktigt för mig som lärare att tänka på. Bland annat att återberätta det lästa, förkla-
ra svåra ord som uppkommer, titta på och samtala om bilder och berättar och förkla-
rar så att barnen får förförståelse. Detta är också ett effektivt sätt att förvissa sig om 
att eleverna har förstått det de har läst. 
 
En av respondenterna lyfter fram att gemensam läsning kan vara svårt och jobbigt för 
många elever eftersom de inte hänger med och därför blir nervösa. Detta är dock ing-
en anledning att undvika det. Istället är det viktigt att se till att eleverna känner sig 
trygga samt att de elever som har svårigheter får en chans att förbereda sig ordentligt. 
Gemensam läsning, är precis som högläsning, ett bra sätt att förvissa sig om att ele-
verna hänger med och förstår det de läser. 
 
Det är förvånande att respondenterna inte nämner någonting om att, som Frykholm 
rekommenderar, att mer systematiskt följa upp, kontrollera och ständigt följa bar-
nens språkliga utveckling genom enkla småskaliga systematiska observationer. Det är 
möjligt att det förekommer, men tyvärr är det inget som framkom under intervjuer-
na. Däremot använder respondenterna, som tidigare nämnts, det så kallade LUS-
schemat för att kontrollera att eleverna utvecklar sin läsning. Jag tycker att det verkar 
vara ett bra stöd och jag tycker att det är ett bra sätt att förvissa sig om att eleverna 
gör framsteg, särskilt när det används som komplement till utvecklingssamtalen.  
 
Av studien har jag fått en mycket djupare förståelse och kunskap om läsinlärning 
samt förstått hur viktigt det är att läraren har bred kunskap i läsinlärning. De lärare 
jag har haft förmånen att intervjua har lärt mig mycket. Samtidigt får jag känslan av 



31 

 

att det finns ett behov av att på ett enkelt sätt omsätta den forskning och teori som 
finns inom området till praktiska råd som kan tillämpas ute på skolorna. Jag har tidi-
gare nämnt att lärarnas kompetens är avgörande för utbildningskvaliteten och därför 
tycker jag att det är viktigt att lärarna ges möjlighet till kontinuerlig kompetensut-
veckling inom alla områden, i synnerhet läs- och skrivinlärning. 

6.2. Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden som har använts har fungerat bra. En fördel med semistruk-
turerade intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp intres-
santa spår. När intervjuer genomförs finns det förstås alltid en risk att den som inter-
vjuar påverkar respondenten i olika riktningar, vilket då påverkar svaren och därmed 
resultatet. Jag har gjort vad jag kan för att undvika detta och jag har även försökt få 
intervjusituationen att se likadan ut för alla intervjuerna. En nackdel med metoden är 
att jag själv måste tolka svaren och det är svårt att anteckna ordagrant och samtidigt 
vara samtalsledare. I den här situationen är det lätt att missa någon viktig detalj för 
att man är så inne i skrivandet. Det kan också vara lätt att missa att ställa någon följd-
fråga, vilket också är en möjlig felkälla. Jag tror att den metod jag har använt var bäst 
lämpad för ändamålet eftersom jag intresserat mig för lärares utsagor samt av hur de 
arbetar, vilket jag tror är svårt att få fram på något annat sätt än med hjälp av inter-
vjuer. 

6.3. Förslag till nya forskningsfrågor 

Det skulle vara mycket intressant att genomföra denna undersökning på flera skolor 
för att kunna jämföra resultatet mellan skolorna. Det skulle även vara intressant att 
göra längre och mer omfattande intervjuer inom samma område. 



32 

 

Referenser 

Böcker 

Allard, Birgita. Rundqvist, Margret. Sundblad, Bo (2002). Nya Lusboken- en bok 
om läsutveckling. Bonniers  

Bjar, Louise och Liberg, Caroline (2003). Barn utvecklar sitt språk. Studentlitte-
ratur  

Björk, Maj och Liberg, Caroline (1996). Vägar in i skriftspråket, tillsammans och 
på egen hand. Natur och kultur 

Blomqvist, Clarissa och Wood, Anki (2006) Läs- och skrivundervisning som fun-
gerar, Intervjuer med lärare. Natur och kultur  

Håkansson, Gisela (1998). Språkinlärning hos barn. Studentlitteratur 

Høien, Torleiv och Ingvar Lundberg (1999). Dyslexi, från teori till praktik. Natur 
och kultur 

Jönsson, Bodil och Englund, Göta (2005). Att lära barn läsa. Uppsjö läromedel 

Lundberg, Ingvar och Herrlin, Katarina (2005). God läsutveckling, kartlägg-
ningar och övningar. Natur och kultur 

Nyström, Ia (2002). Eleven och lärandemiljön – en studie av barns lärande med 
fokus på läsning och skrivning. Växjö University Press 

Patel, Runa och Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder, Att plane-
ra, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund 

Sandström-Kjellin, Margareta (2002). Läsutveckling i ett helhetsperspektiv, Fjor-
ton barns läsutveckling under första och andra skolåret. Pedagogiska institutio-
nen, Stockholms universitet 2002 

Stadler, Ester (1998). Läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur   

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 
Studentlitteratur   

Svensson, Ann-Katrin (2005). Språkglädje. Studentlitteratur  

Taube, Karin (2007). Läsinlärning och självförtroende. Nordstedts akademiska 
förlag  

Taube, Karin (1995). Svensk läsundervisning i ett internationellt perspektiv. 
Skolverket   



33 

 

Webbplatser 

Forskning.se (2007), Intervju med Caroline Liberg, 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89790   

Forskning.se (2007), Intervju med Roger säljö, 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=89984  

Frykholm, Hyltenstam, Liberg och Myrberg  (2007). Att läsa och skriva. 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_r
p_publdbExternal_action/publicationDetails/_rp_publdbExternal_publ_id/553 

Lyon, Dr. Reid (1999). The Science of Learning to Read and the Art of Teaching. 
http://www.schwablearning.org/pdfs/2100_3-drrlyon.pdf?date=11-14-00 

Skolverket (2003). Barns läskompetens i Sverige och i världen – PIRLS 2001. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1175 

Skolverket (1994). Lpo 94, www.skolverket.se 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet  



34 

 

Bilaga 1 - intervjuunderlag 
Nedan följer de intervjufrågor som användes under de semistrukturerade intervjuer-
na med de utvalda lärarna: 
 
Vad anser lärare är viktigt för att elever ska utveckla sitt läsande och lärande? 
 

• Vad innebär språklig medvetenhet för dig? 
• Vilket samband ser du mellan ett barns språkliga medvetenhet och dess inlärning? 
• Vad är viktigt att tänka på i läsundervisningen när det gäller barns språkutveckling?  
• Vad anser du är grunden för ett framgångsrikt lärande?  
• Vad gör du som lärare för att utveckla elevernas läsande och lärande? Lärarens roll, 

den pedagogiska lärandemiljön?  
• Pågår det eller har ni arbetat med något läsprojekt i skolan eller i klassen?  
• Kompetensutvecklar du dig kontinuerligt inom olika områden som syftar till att ut-

veckla elevers läsande? När gjorde du det senast? 
 

Vilka arbetssätt används för att stimulera och motivera eleverna till att läsa? 
 

• Vilken roll anser du läraren har i att stimulera och motivera elever till läsning?  
• Hur arbetar du för att stimulera eleverna till läsning? 
• Hur arbetar du för att motivera eleverna till läsning? 
• Hur går du till väga om det finns en elev som inte är intresserad av att läsa?  
• Vad kan anledningen till ointresset vara? 
• Vad gör du för att de elever som redan kan läsa inte ska tappa sitt intresse för att läsa? 
• Vilken typ av skönlitteratur tycker du att eleverna ska läsa?  
• Vad är viktigt att tänka på när litteraturen till eleverna skall väljas?  
• Vad anser du om skönlitteraturens roll i skolans verksamhet?  

 
Vilka metoder och arbetssätt använder lärare för att förvissa sig om att eleverna lär 
sig att förstå innebörden av det de läser? 
 

• Vilka läsinlärningsmetoder använder du dig av i din undervisning?  
• Hur ser din läsundervisning ut? Vad är viktigt att tänka på vid planeringen?  
• Använder du dig av några speciella metoder för att eleverna lättare ska förstå innehål-

let i de texter de läser?  
• Använder du dig av flera metoder samtidigt? 
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• Vad är viktigt att tänka på vid gemensam läsning, självständig läsning och högläs-
ning?  

• Hur mycket tid ägnar du åt varje typ av läsning?  
• Vilken typ av läsning tror du att eleverna lär sig mest av?  
• Använder du dig av boksamtal?  
• Används läsutvecklings schema? Hur arbetar ni med läsutvecklingsschema?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
Hej! 
 
Jag heter Desirée Karlsson och jag studerar vid Mälardalens högskola på lärarpro-
grammet med inriktning mot de tidigare åren. Under sista terminen skriver vi C-
uppsats och jag har valt att titta närmare på utveckling av elevers läsande och läran-
de. Syftet med undersökningen är att belysa hur lärare kan arbeta för att stimulera 
och motivera elever till att läsa samt förstå innebörden av det de läser. 
 
Valet av respondenter är en mycket viktig process eftersom den påverkar slutresulta-
tet. Därför har jag använt mig av följande kriterier vid urvalet: 
 

1. Det första kriteriet är det ska vara respondenter som har både lång erfarenhet 
och som är relativt nyutexaminerade lärare. 

2. Det andra kriteriet är att respondenterna arbetar/arbetat med läsinlärning. 
3. Det tredje kriteriet är att ålder och kön inte spelar någon roll. 
4. Det fjärde kriteriet är att alla lärare ska undervisa elever som går i år 1 till 3 

 
I arbetet med uppsatsen kommer jag att följa Vetenskapsrådets (1990) forsknings-
etiska krav: 
 

• Informationskravet är det första kravet och innebär att forskaren är skyldig 
att upplysa de som ska delta i undersökningen om deras roll och vilka villkor 
som gäller för deras medverkan.  

• Samtyckeskravet är det andra kravet och innebär att de personer som deltar i 
undersökningen har en fullständig rättighet att helt och hållet själva bestämma 
över sitt deltagande.  

• Konfidentialitetskravet är det tredje kravet och det innebär att alla personer 
som deltar i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och per-
sonuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem.  

• Det fjärde och sista kravet är nyttjandkravet och det innebär att all fakta om 
enskilda personer som framkommit i undersökningen enbart får användas för 
forskningsändamål.  

 
Hoppas att du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Hör gärna av dig om du har 
några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Desirée Karlsson 
dkn03003@student.mdh.se 


