
 

 

 
 
 
 
          Läsinlärning och läsutveckling 
                    En studie om lärares sätt att arbeta med  
                    läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-5 

 

Learning and developing reading skills 
   A study of teachers' ways of working  
   with teaching reading and reading  
    development in year F-5 

 

 

       Malin Arbelius 

 

 

 

 

       
Examensarbete i lärarutbildningen        Examinator: Håkan Landqvist 
Akademin för utbildning, kultur         Handledare: Katrin Wennerström 
och kommunikation                              
Svenska  
Examensarbete i lärarutbildningen         Höstterminen 2013 
Avancerad nivå 15hp       

 

 
 



 

 

 

2 

 

 

 
 
 
Akademin för utbildning    EXAMENSARBETE 
Kultur och kommunikation   OAU 007 15hp 
Höstterminen 2013 
 
SAMMANDRAG 
 

 
Malin Arbelius 
 
Läsinlärning och läsutveckling 
En studie om lärares sätt att arbeta med läsinlärning och läsutveckling i årskurs F-5. 
 

Learning and developing reading skills 
A study of teachers' ways of working with teaching reading and reading development  
in year F-5. 
 

 
Årtal: 2013     Antal sidor: 49    
 
 
 

 
Denna studie handlar om läsinlärning och läsutveckling. Syftet med arbetet är 
att ta reda på hur olika lärare på en skola arbetar med läsinlärning och vad de 
gör för att utveckla elevers läsförmåga i förskoleklass till år 5. Metoden och 
materialet som används är enkäter, observationer och intervjuer av utvalda 
lärare på en skola. Resultatet visar att lärarna har olika synsätt på läsning och 
använder olika läsinlärningsmetoder i sitt arbete. Lärarna i undersökningen 
ser olika på läsutveckling och de har inget specifikt samarbete i lärarlagen.  
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1 Inledning 

I den inledande delen av uppsatsen vill jag förklara varför jag valt att 

undersöka de olika delarna i läsningen. Jag kommer förklara syftet med 

arbetet och hur jag kom fram till mina frågeställningar.  

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.  

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11, 3.17 svenska)  

 

Jag vill se hur utvalda lärare väljer att arbeta med läsinlärning och 

läsutveckling för att främja elevernas läsförståelse och deras utveckling inom 

läsning. På min partnerskola har jag sett att lärarna arbetar på olika sätt och 

använder sig av olika metoder när det gäller läsinlärning och läsutveckling. 

Undersökningen syftar också till att se vilket samarbete som finns mellan 

lärarna på en skola och varför de arbetar på ett visst sätt. 

 

Enligt PISAs senaste rapport 398 (2013:106) fortsätter resultaten att sjunka 

när det gäller svenska elevers läsning. Rapporten visar att det finns stora 

brister i elevernas läsförståelse. Våra grannländer har mycket bättre 

medelvärde och till skillnad från Sverige så ökar deras resultat. Därför anser 

jag att läsning är ett aktuellt och intressant ämne att undersöka, för mig som 

lärarstudent men framförallt för vårt gemensamma samhälle och våra elevers 

framtid. I min studie vill jag undersöka hur man kan arbeta med läsförståelse 

och vilka olika metoder som används när det kommer till läsinlärning.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder utvalda lärare 

på en skola använder i förskoleklassen och årskurs 1 samt att analysera hur 

lärarna på skolan arbetar vidare med läsutveckling efter att eleverna knäckt 

läskoden och blivit läsare. Syftet är också att undersöka hur lärarna arbetar 

med läsförståelse och vilka metoder används. 

 

De frågor jag utgår ifrån är: 

 

Vilka läsmetoder används i förskoleklass och år 1 på en utvald skola? 

Hur arbetar utvalda lärare i en skola för att utveckla elevernas läsförmåga 

under åren F-5? 

Finns det ett samarbete kring läsning bland de utvalda lärarna och i så fall hur 

går det till? 

  

1.2 Uppsatsens disposition 

Arbetet är disponerat i sex kapitel. Syftet och frågeställningarna visas i det 

första kapitlet. I andra kapitlet finns bakgrunden där det redogörs för olika 

läsmetoder, synsätt, vad läsning är samt språkets nivåer. Jag redogör om hur 

man kan arbeta med läsinlärning och läsutveckling samt vilka faktorer som är 

viktiga att tänka på när man undervisar. I det tredje kapitlet finns metod och 

material, jag visar hur mitt urval gått till och vilka metoder jag använt i min 

studie. Resultatet som består av en sammanställning av enkäter, 

observationer och en intervju redovisas i det fjärde kapitlet. Kapitel 5 består av 

resultatdiskussion samt metoddiskussion. Kapitel 6 innehåller en avslutning 

och en tanke om vidare forskning inom ämnet.     
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2 Bakgrund 

I den här delen av arbetet ska jag ta upp utvald litteratur som möter syftet 

med studien och mina frågeställningar. Det ska förklaras vad läsning är och 

språkets nivåer kommer tydliggöras. Jag kommer också redogöra för olika 

synsätt på läsinlärning och olika metoder som kan användas samt ta reda på 

vad läroplanen har att säga om ämnet.  

 

2.1 Läsning 

Fredriksson & Taube (2012:18) beskriver läsning utifrån två huvudmoment: 

avkodning och språkförståelse. Avkodning innebär att man kan känna igen 

skrivna ord och kunna identifiera dem. Språkförståelse är hur man tolkar 

språkliga meddelanden. De två momenten är en del i läsprocessen för att nå 

fram till god läsfärdighet och de kompletterar varandra och behövs för att man 

ska kunna läsa och förstå det man läser. Man kan avkoda ord och meningar 

men utan språkförståelsen så vet man inte vad man läser. Man kan också ha 

en bra språkförståelse men då krävs förmågan att kunna avkoda orden.  

 

PISA (2009: 21) skriver att läsning kan beskrivas som en individs förmåga att 

förstå, använda och reflektera över olika texter för att uppnå något till sig själv 

eller samhället. I PISA:s rapport 398 (2013:106) definieras läsförståelse som 

förmågan att förstå, använda, reflektera och engagera sig i texter och delta i 

samhället på ett inkluderande sätt. Genom läsning ska man kunna nå 

personliga mål och få nya kunskaper. Det förutsätter att eleverna kan tillämpa 

läsförståelse på ett större sätt än bara avkodning och tolkning av innehållet. 

Läsning är mer än avkodning och ytlig förståelse, PISA anser att man ska rikta 

fokus på att läsa för att lära sig istället för att lära sig läsa. Fredriksson & 

Taube (2012:15) menar att vi inte skulle kunna undgå att läsa på en hel dag 

även om vi bestämde oss för det. Vår värld är omgiven av skriftspråket och vi 

läser automatiskt utan att tänka på det. Olika personer läser olika mycket, allt 

från vägskyltar till skönlitteratur, men dagens samhälle kräver att vi kan läsa 

och det ställs mycket höga krav på läsningen för att klara vardagen med 

artiklar, webbsidor, rapporter och tidningar. I de flesta arbeten idag krävs det 

att man är en god läsare med bra läsförståelse för att kunna utföra ett 
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ordentligt arbete. De flesta barnen idag lär sig att läsa under de första 

skolåren, men läsandet är också en förutsättning för att klara av att leva i vårt 

ständigt utvecklande samhälle. I skolan krävs det att man kan läsa för att 

kunna hitta information och utveckla sina kunskaper, inte bara i svenska, utan 

i alla ämnen. Syftet med tal och skrift är att det har ett budskap. Någonting 

ska förmedlas och det kräver att man kan läsa för att kunna ta del av 

budskapet. Läsning är en språklig aktivitet och det skrivna språket gör att man 

kan kommunicera på olika sätt med många olika mottagare och kunna få en 

förståelse för innehållet i en text.  

 

2.1.1 Språkets nivåer 

Fridolfsson (2008:22) skriver att man kan dela in språket i olika nivåer. Den 

fonologiska, den semantiska och den grammatiska nivån är alla av betydelse 

för läsutvecklingen. Den fonologiska nivån handlar om fonologi, läran om 

språkets ljud, ett fonem är den minsta byggstenen i ett språkljud. Det talade 

språket kan brytas ner i enskilda ljuddelar och det är nödvändigt för ett barn 

som ska lära sig läsa utifrån den alfabetiska principen att förstå de olika 

delarna. Vid läs- och skrivinlärning ska varje bokstav kopplas ihop med ett 

enskilt fonem och det krävs att barnet har fått en fonologisk medvetenhet för 

att klara detta. De flesta barn har vi fyra till fem års ålder nått det fonologiska 

systemet men det finns barn i sju års ålder som fortfarande har problem att 

skilja de olika ljuden åt. Vårt språk har ljud som är mycket lika varandra och 

det kan vara svårt att höra skillnaderna mellan exempelvis b och p. För de 

barn som har svårt att skilja de olika ljuden åt är det svårt att uppfatta 

skillnaden mellan orden som har närliggande ljud, exempelvis bil - pil. Kan 

man inte skilja dessa ljud när man hör dem är det också väldigt svårt att själv 

producera och uttala dem, då krävs det mer träning i form av att höra och 

uppfatta ljuden så att det inte förekommer missuppfattningar i språket. 

 

Den semantiska nivån handlar om ords och frasers betydelse och sambanden 

mellan ord. Efter bokstavskännedom och den fonologiska medvetenheten är 

ordförrådet av stor vikt när man ska mäta hur barnet kommer klara sin 

läsinlärning. En sexåring beräknas ha ett ordförråd på cirka 1200 - 2000 ord 
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och ordförrådet utvecklas hela tiden under livet, men snabbast i åren före 

skolstart. Under ett barns skolgång lär det sig ungefär 3000 nya ord varje år. 

Inlärningen av dem sker bäst genom läsning av olika texter eller i samtal med 

andra som har ett större ordförråd och ligger några nivåer över barnet. Då kan 

barnet sätta in orden i sammanhang där det finns en given plats för dem, bäst 

lär man sig nya ord om man få uppleva dem och ge dem en innebörd för sig 

själv. Vi förknippar ett ord med våra erfarenheter. När ett barn hör eller ser 

ordet äpple kan det kopplas ihop till rund, äpplepaj eller den gången barnet 

plockade ett äpple i trädet. För att lära sig ett nytt ord måste en organisering 

av orden ske så att de kan sättas in på rätt ställe i förhållande till andra ord i 

ordförrådet. Barn som har begränsningar i sin semantiska nivå får 

automatiskt ett begränsat ordförråd och har svårt att sätta in nya ord på rätt 

ställe.  

 

Den grammatiska nivån handlar om språkets regler och kan delas upp i den 

morfologiska och den syntaktiska nivån. Barnet har före skolåldern utvecklat 

de flesta grammatiska reglerna men de utvecklas vidare i skolan. Den 

syntaktiska nivån handlar om regler som styr ordningsföljden av orden i en 

sats. För att vi ska kunna uttrycka oss och förstå tal och skriftspråk behövs den 

syntaktiska förmågan och den blir viktigare ju äldre barnet blir och ju mer 

avancerade texter som ska läsas i skolan. Den morfologiska nivån handlar om 

våra böjningsregler. Den minsta enheten med betydelse i ett ord kallas för 

morfem. Barn lär sig att böja orden, en bil- bilen.   

 

2.1.2 Läsutveckling och läsförståelse 

Roskos & Christie (2011:204) skriver om lekens betydelse för läsningen. 

Redan i tidig ålder kan man introducera läsning. Barn leker ofta “riktig” skola 

och är nyfikna på det skrivna språket och läsning, detta ska man utnyttja och 

använda sig av när man arbetar med tidig läsinlärning och utveckling. De 

menar att om barnen får möta text och läsning i tidig ålder genom leken så får 

det en stor betydelse för deras senare läsutveckling. Genom lek kan barn 

tillägna sig läsning på ett intressant sätt och man kan göra dem mer nyfikna 

på det skrivna språket. Sambandet mellan lek och läsning sker om det finns ett 
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intresse och barnen bör få ta del av både lekläsning och tidig läsundervisning 

för att nå ett resultat. Sambandet är att kärnan av sättet att arbeta ger 

utrymme till lek och språk som kan ge en tidig läskunnighet. Detta sätt 

behöver observeras, förklaras och tolkas för att bättre förstå betydelsen av lek i 

tidig läsutveckling och tidigt läslärande, särskilt i klassrummet. Lek, språk och 

läsning går hand i hand, anser författarna.   

 

Sandström Kjellin (2002: 15) skriver om barns läsutveckling i första och andra 

skolåret utifrån ett helhetsperspektiv. Hon menar att man kan urskilja olika 

stadier i läsutvecklingen om man ska se den ur ett individperspektiv. Läsning 

är inte en medfödd förmåga, den är kulturell och därför går inte alla barn 

igenom alla stadier på samma sätt och en del barn kan hoppa över en del 

stadier i utvecklingen. Barn kan också gå tillbaka ett steg i sina stadier och det 

är inget ovanligt eller konstigt. Det fungerar som “backup” när man behöver 

repetera eller använda sig av gamla strategier när man ska läsa något. De olika 

delarna kan delas upp i fyra stadier, pseudoläsning, logografisk-visuella, 

alfabetisk-fonologiska och det ortografisk-morfemiska stadiet. 

Pseudoläsning handlar om att små barn läser utifrån att titta på bilder, de 

hittar på en egen text och kan berätta exempelvis en saga utifrån bilderna som 

finns vid texten. På detta sätt lär sig barn att känna igen ord som förekommer 

ofta redan innan de börjar skolan. Det logografisk-visuella stadiet handlar om 

vidareutvecklingen från pseudoläsningen. Barnet läser fortfarande utifrån och 

som en bild men förmågan att känna igen bokstäver har ökat.  

 

Under det första skolåret är det vanligt att man arbetar just med sådana 

metoder, ordbilder som man lär sig känna igen och som man inte behöver 

ljuda sig igenom för att kunna läsa. Det alfabetisk-fonologiska stadiet handlar 

om att barnet har lärt sig att se sambandet mellan grafem och fonem (form 

och ljud). När barnen klarat detta brukar man säga att barnet har “knäckt den 

alfabetiska koden”. Barnet kan nu ljuda sig igenom ord och meningar men 

läsförståelsen finns inte riktigt där än. Det sista stadiet kallas ortografisk- 

morfemiska stadiet och innebär att barnet nu kan avkoda på ett automatiserat 

sätt. Avkodningen sker snabbt och barnet kan nu koncentrera sig på att förstå 

de semantiska och syntaktiska strukturer som finns.  



 

 

 

11 

 

 

Fredriksson och Taube (2012: 55) menar att barnens erfarenheter och 

egenskaper är vad som påverkar mest när ett barn ska läsa en speciell text. 

Förmågan att förstå texten beror både på individen och på texten. Individen 

tolkar texten utifrån sin egen världsbild och texten har egenskaper som avgör 

om läsaren finner den intressant eller inte. Finns det likheter och 

igenkännande i texten är det mycket lättare att förstå och ta den till sig. De 

menar att därför är läsförståelsen situationsbunden eftersom ett barn förstår 

olika typer av texter på olika sätt beroende på vilka erfarenheter och vilket 

intresse det finns, men också för att texter handlar om olika saker. Den starka 

läsaren kan läsa alla typer av texter utan problem men läsförståelsen blir inte 

lika god om det inte finns ett intresse för den. Samma sak gäller den svaga 

läsaren som har samma problem att avkoda alla typer av texter. Även om 

ämnet i texten är intressant för läsaren och blir inte läsförståelsen större om 

man inte kan läsa ut vad som står.  

 

Fridolfsson (2008:33) menar att alla lärare som ska undervisa i läsinlärning 

måste förstå att alla barn är olika. Ett barn som är nybörjare i läsning måste 

ha förstått de skriftspråkliga konventionerna för att kunna ta till sig läsningen. 

De skriftspråkliga konventionerna förklarar Fridolfsson som regler, att förstå 

nyttan av att läsa, att det är tecknen och inte bilderna som förmedlar en 

berättelse. Det är också viktigt att barnen förstår att man läser från vänster till 

höger, uppifrån och ner, att det finns stora och små bokstäver samt att man 

vet vad begreppen ord, bokstav och siffra innebär.  

Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna läsa är att se nyttan 

med det, att läsning är ett sätt att kommunicera och det finns en mening med 

det man läser. Fridolfsson menar att det är väldigt viktigt att man gör barnen 

förstådda med att läsning är viktigt för livet, inte bara för skolan, det höjer 

barnens motivation till läsandet om de inser att det kan vara lustfyllt istället 

för att det är något man måste lära sig i skolan.  

 

Arnbak (2003: 28) menar att läsförståelse bygger på att läsaren kan styra och 

reglera sitt utbyte av läsningen. Tankearbetet som sker före under och efter 

läsningen kallas för metakognition och ett barn behöver nå metakognition för 

att få en god läsförståelse. Barn med bra läsförståelse har lättare att bestämma 
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ett syfte med läsningen och kan reglera sitt utbyte av läsningen än barn som 

inte kommit lika långt i sin läsförståelse. Barn kan alltså ha kommit lika långt i 

sin förmåga att avkoda ord men skillnaden på läsförståelse kan finnas där 

ändå. För att uppnå metakognition och läsförståelse krävs det att man kan 

hitta strategier för sitt läsande. Stöter man på ett nytt och svårt ord måste man 

hitta en teknik till att lösa identifieringen av ordet. Ett exempel på det är när 

man kan dela in ordet i stavelser för att lättare kunna läsa det, apelsinskal- a-

pel-sin-skal, detta kallas för deklarativ kunskap. För att få en god läsförståelse 

ska man också kunna hitta nya vägar för att identifiera ett ord. Ett barn med 

god läsförståelse vet att man kan slå upp ett ord i en ord bok eller göra en 

tankekarta innan läsningen för att hitta nya ord, barnet kan också använda sig 

av stavelseindelning och stava sig igenom hela ordet. Barnet ska också veta 

varför och när de behöver använda dessa typer av strategier för att kunna läsa 

en text med bra flyt och god förståelse.       

 

Man kan sammanfatta vad som krävs för att bli en läsare med god 

läsförståelse i följande punkter: 

 

 * Läsaren kan identifiera de enskilda orden i texten. 

 * Läsaren känner till betydelsen av textens nyckelord. 

 * Läsaren kan aktivera relevanta inre bilder av det texten handlar om 

  och “hänga upp” information på dem. 

 * Läsaren kan dra slutsatser på basis av sina inre bilder. 

 * Läsaren har ett välfungerande arbetsminne. 

 * Läsaren kan utnyttja sin kunskap om texttyper till att välja en effektiv 

       lässtrategi för att lösa läsuppgiften. 

 * Läsaren är medveten om syftet med att läsa texten och kan styra och 

  reglera sin läsning efter detta syfte.  (Arnbak 2003: 30) 
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2.2 Läsinlärningsmetoder 
Jag kommer att beskriva två olika synsätt på hur man lär elever läsa och några 

läsinlärningsmetoder som kommit att bli populära i Sverige. Jag visar först på 

de olika synsätten (syntetisk och analytisk), sedan några metoder som utgår 

ifrån de olika synsätten. Lärarna i min undersökning använder sig av dessa 

och jag kommer senare att diskutera användandet av rena eller blandade 

metoder.  

 

2.2.1 Analytiskt synsätt – helordsmetoden 

Fridolfsson (2008:86) skriver att helordsmetoden eller Whole language har 

sitt största syfte i att en nybörjarläsare ska kunna se att en text har en mening 

och innebörd som förmedlar ett budskap. Ett barn ska få ha inflytande och 

bestämma själv på vilket sätt som känns bäst att lära sig på. En grundläggande 

princip som finns inom helordsmetoden är att barn inte ska undervisas i 

läsning utan de ska på egen hand få utforska betydelsen av att läsa så att de 

kan förstå avkodningsprincipen. Man lär inte barnen att koppla ihop fonemen 

till bokstäver då man inte tror att det har någon betydelse för inlärningen.  

Läsningen ska vara en process som är meningsskapande och att kunna ljuda 

samman ord har inte så stor betydelse. Fast (2007: 32) skriver att den 

analytiska metoden har utgångspunkt i en hel text. Texten bryts sedan ner 

först i meningar sedan i ord och till sist handlar det om varje enskild bokstav. 

Det är läraren som gör detta tillsammans med sina elever och när texten är 

bearbetad kan man återgå till den hela texten igen.  

    

Fridolfsson (2008: 86) menar att de som företräder den här metoden tror att 

barn lär sig läsa på ett lika naturligt sätt som de lär sig att prata. Man lär sig 

att prata genom att vara omgiven av andra som pratar med och runt en själv. 

Om barnen får vara omgivna av olika texter och skrivna ord så utvecklas de till 

läsare genom att själva få läsa. Det ska finnas många möjligheter och barnen 

ska läsa mycket på egen hand för att bli så bra läsare som möjligt. Miljön runt 

barnen ska vara uppbyggd för att de ska kunna känna igen sig i olika texter 

och kunna koppla ihop dem till sin egen vardag. Undervisningen ska inte vara 

allt för strukturerad utan barnen ska få lära sig på egen hand i sin egen takt.  
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I början måste barnen få tillgång till ledtrådar i texten för att kunna läsa den 

till exempel genom bilder. Om bilden föreställer en björn och barnet säger 

“björn” när det egentligen står ordet Nalle i texten så läggs ingen stor vikt vid 

detta, man förstår att barnet håller på att skapa ett meningsfullt sammanhang 

genom text och bild.  

 

2.2.2 Syntetiskt synsätt – ljudningsmetoden 

Om ljudningsmetoden eller Phonics som den också kallas skriver Fridolfsson 

(2008: 87) att den går ut på att barnen ska förstå sig på den alfabetiska 

principen med sambandet mellan ljud och bokstav. Det grundläggande 

verktyg som behövs är en bra avkodningsförmåga och förståelsen och 

innehållet i en text tränas inte förrän man nått ett bra flyt i läsningen. 

Avkodningen av grafem måste bli automatiserad innan läsningen ska kunna 

fungera med flyt. Man menar på att det är det viktigaste för att kunna lära sig 

läsa med flyt samt att kunna läsa ut nya okända ord måste man kunna ljuda 

sig igenom dem. Hon menar också att om man ska lyckas i framtiden och bli 

en bokslukare behöver man ha de grundläggande i läsutvecklingen som är 

avkodning. Den stora vikten läggs vid att träna bokstäver och öva upp den 

fonologiska medvetenheten. Varje bokstav tränas enskilt utifrån form och 

ljud, barnen måste vara säkra på varje enskilt bokstavsljud för att komma 

vidare i sin utveckling och det är bara ord som innehåller bekanta bokstäver 

som används vid läsning i början. Efter att varje bokstav är genomgången så 

tränas det på att sätta ihop bokstävernas olika ljud till ord.  Fast (2007: 32) 

skriver att metoden kom till Sverige från Tyskland i mitten på 1800 - talet. 

Lärarna i Sverige var till en börjar skeptiska till metoden men med tiden fick 

den allt större spridning i våra skolor.  
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2.2.3 Storboksmetoden 

Storboken, som bygger på ett analytiskt synsätt kom under 1970- talet på Nya 

Zeeland. Björk & Liberg (2000:46) beskriver att metoden går ut på att läraren 

har en stor bok i A5 format som gör att både ord och bild blir tydliga för 

eleverna. I den stora boken kan lärare och elever läsa gemensamt. Till den 

stora boken hör också småböcker som är kopior av den stora boken med 

samma text.  

 

Arbetet i böckerna kan delas upp i tre faser: upptäckarfasen, eleverna läser 

högt tillsammans med läraren, utforskarfasen där eleverna analyserar texten i 

den stora boken och den självständiga fasen då eleverna läser den lilla boken 

både enskilt och i mindre grupper. Alla faser går ut på att läraren hjälper 

eleverna till att höra och se texten, orden och ljuden. Eleverna ska lära sig 

själva genom intresse och engagemang, det ska vara roligt att lära sig läsa.  

 

För att öka elevernas intresse kan läraren sätta ihop egna storböcker om det 

som är intressant för klassen man jobbar med. Sagor, berättelser, dikter och 

ramsor går att göra nya bra texter av till storböcker. Man kan också ta material 

från faktaböcker eller från barnens egna berättelser. Det som är viktigt att 

tänka på är att språket ska vara rytmiskt, kunna rimma eller ha upprepande 

ord i texterna så att de är lätta att följa och läsa. Texterna får heller inte vara 

för långa.  

 

2.2.4 Wittingmetoden 

Wittingmetoden (Wittingföreningen 2013) är en syntetisk metod och har 

funnits sedan 1970- talet. Namnet kommer från Maja Witting som utvecklade 

metoden under flera års arbete med nybörjarläsare och elever som misslyckats 

med sin läs och skrivinlärning. Wittingmetodens grundläggande principer 

utgår ifrån att både läsning och skrivning innehåller en teknikdel och en 

innehållsdel. Teknikdelen i läsning innebär att tecken står i korrekt ordning och 

ska omvandlas till språkljud. Språkljuden ska hållas samman till ord och orden 

måste avgränsas från varandra.  
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När man kommit dit och förstått teknikdelen öppnar sig nya möjligheter så att 

man på ett enkelt sätt kan ta del av andras budskap och tankar genom text. 

Innehållsdelen handlar om att få en förståelse för någon annans skrivna text, 

kunna se budskapet i en text.  

 

Fridolfsson (2008:96) skriver om Wittingmetodens två delar i läs- och 

skrivprocessen, symbolfunktionen och läsförståelsen. Symbolfunktion handlar 

om att man kan se kopplingen mellan en symbol och språkljuden. 

Symbolfunktionen ska vara automatiserad när man blivit en skicklig läsare och 

att kunna språkets alla ljud är en förutsättning för att kunna lära sig läsa. 

Läsförståelsen kommer från läsarens egna erfarenheter och förkunskaper, den 

kan inte automatiseras på det sättet som symbolfunktionen kan. De två delarna 

måste, enligt Witting, tränas var för sig för att de inte har med varandra att göra. 

Men även om de utövas var för sig så måste man förstå att det har ett samspel 

för läsinlärningen hos barnen. Symbolfunktionen måste bli automatiserad 

innan man kan börja med läsförståelsen. Hon anser också att ett barn kan träna 

läsning genom att skriva, läsning och skrivning är två sidor av samma process 

och det kan man utnyttja i början av läsinlärningen. Enligt metoden så ska alla 

kunna lära sig läsa med hjälp av symbolfunktionen, det som spelar in och är 

viktigt är antal träningstillfällen.  

 

2.2.5 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen (Bornholmsmodellen 2013) kom ut 1994 och har numera 

blivit en klassiker inom förskola, förskoleklass och skola. Modellen är 

utformad för att stimulera barnens språkliga medvetenhet och ge dem en start 

till läsinlärningen. Metoden riktar sig främst till åren innan den ”riktiga” 

läsningen drar igång, det vill säga, förskola, förskoleklass och årskurs 1. 

Bornholmsmodellen utgår ifrån olika språklekar och pedagogiska spel. 

Meningen är att barnen, under ett läsår får möjlighet att närma sig språket 

genom lekar i storgupp och övningar och spel i mindre grupper. 

Om man arbetar med Bornholmsmodellen innebär det att barnen får ta del av 

lyssnande och koncentration som inriktar uppmärksamheten mot ljud i 

allmänhet. Målet är att barnen senare ska kunna uppmärksamma 
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språkljuden, fonemen. Genom rim och ramsor ska barnen få utveckla sin 

förmåga att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och att skilja mellan 

innehåll och form. Förmågan att upptäcka att det som sägs kan delas in i 

mindre enheter får barnen genom att man delar upp meningar och ord. 

Barnen får jämföra korta och långa meningar och uppmärksamma ord av 

varierande längd exempelvis bil och jordgubbe, de får också laborera och leka 

med sammansatta ord som sol och ros som kan bli ett helt nytt ord om man 

sätter ihop dem. Man delar upp orden i stavelser för att barnen ska utveckla 

förmågan att uppfatta stavelserna i olika ord, det kallas för analys, förmågan 

att kunna sätta ihop stavelser till ett ord kallas för syntes. Uppdelning sker 

också i fonem som gör att barnen utvecklar sin förmåga till att urskilja första 

och sista ljudet i ett ord. De lär sig också att identifiera och dela upp orden i 

fonem samt att föra samman olika ljud till ord.  

 

På bornholmsmodellens hemsida kan man läsa att barnen ska genom ett 

varierat och roligt sätt få hålla på med lekar, spel och upptäcka språkets alla 

delar. På det sättet stärks barnens fonologiska medvetenhet och förståelsen av 

den alfabetiska principen utvecklas. Barnen upptäcker att det finns ett 

samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas 

ihop till ett ord och får då en innebörd för barnet så att det utökar förståelsen 

för det skrivna språket.  

 

2.2.6 Läsande på talets grund 
Läsande på talets grund, ofta kallad LTG- metoden är utvecklad av Ulrika 

Leimar. Leimar (1974) skriver att metoden utvecklades för att ge en mening 

till eleverna som inte traditionella läsläror gav. Hon ansåg att läsläror var för 

fokuserade på den tekniska avkodningen och fick läsförståelsen att stå i 

bakgrunden. LTG skapades för att ge barnen texter och ord de kan relatera till 

och har erfarenheter om. Barnen skulle få utveckla ett självständigt tänkande 

genom att lära sig på talets grund. Barnens språk och begreppsuppfattning ska 

stimuleras och utvecklas redan i tidig ålder genom dialog så att både deras 

grammatiska och semantiska förmåga stimuleras. Det är väldigt viktigt att 

undervisningen anpassas till varje enskilt barn och deras olika 

begreppsutvecklingsnivå. På det sättet får barnet själv ta åt sig vad det är 
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moget att lära sig.  I gemensamma upplevelser och iakttagelser ska eleverna få 

forma sitt eget språk till läsning. Ett ord betecknar inte bara ett enda föremål 

utan en hel grupp av föremål.  

 

 De ska kunna formulera egna texter genom fem olika faser: samtalsfasen, 

dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och 

efterbehandlingsfasen. Samtalsfasen innebär att barnen och läraren gör 

någonting som de kan samtala om, exempelvis ett studiebesök eller 

laboration. Här får barnen träna och utveckla sitt ordförråd. I dikteringsfasen 

formulerar man tillsammans en text som utgår ifrån samtalsfasen. Läraren 

skriver så att hela klassen ser och samtidigt ljudar man sig igenom texten så 

att barnen hör kopplingen mellan ljud och bokstav. I laborationsfasen läser 

barnen högt tillsammans den skrivna texten och arbetar med enstaka ord och 

bokstäver. Varje barn får ett eget kort med ett ord som finns i dikteringen, de 

ska hitta sitt ord och i återläsningsfasen får varje barn en egen text skriven 

med stort typsnitt som de läser enskilt tillsammans med läraren och där ser 

läraren vilka ord barnet kan läsa. Dessa ord skrivs ner och förvaras i en 

samlingslåda som barnen sedan får arbeta med individuellt i 

efterbehandlingsfasen. Genom att man arbetar med både ljudning och hela 

ord kan man kalla denna metod för både syntetisk och analytisk.   
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2.3 Kursplanen i Svenska 

 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.  

 Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och 

 tankar  och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 

 språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

 kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Lgr 11, 3.17 svenska) 

       

I kursplanen för svenska (Utbildningsdepartimentet:222) kan man läsa att 

undervisningen i svenska ska stimulera elevernas intresse för läsning. De ska 

ges möjlighet att få ta del av olika typer av texter och utveckla möjligheter för 

att lära sig hur man formulerar egna åsikter genom texter och andra medier. 

Eleverna ska också få utveckla sina kunskaper om hur man söker och på ett 

kritiskt sätt värderar information från olika typer av källor. Skönlitteratur ska 

vara en del av undervisningen så att eleverna får möta litteratur från olika 

delar av världen under olika tider i historien. Eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin egen identitet och förståelsen för omvärlden genom olika typer av 

texter.  

 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 (Utbildningsdepartementet: 223) står 

det att eleverna ska få möjlighet att lära sig olika lässtrategier för att kunna 

förstå och tolka texter och kunna anpassa läsningen efter textens innehåll och 

form. De ska kunna sambandet mellan ljud och bokstav, alfabetet och dess 

ordning samt kunna språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, 

frågetecken, utropstecken och olika stavningsregler för vanliga ord i elevnära 

texter. 

 

I det centrala innehållet för årskurs 4-6 (Utbildningsdepartementet: 224) kan 

man läsa att eleverna ska kunna förstå och tolka texter utifrån olika 

lässtrategier. De ska kunna urskilja texters budskap, både genom att se vad 

som står mellan raderna och det som är uttalat. Språkets struktur med 

meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ordens 

böjningsformer och ordklasser. De ska också kunna se textuppbyggnad genom 

sambandsord. 
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Kunskapskraven för årskurs 3 (Utbildningsdepartimentet:227) innebär att 

eleven kan läsa bekanta texter med flyt genom att använda lässtrategier. 

Eleven ska visa på läsförståelse genom att återberätta och kommentera på 

innehållet i lästa texter. Man ska också kunna relatera budskap i texterna till 

sina egna erfarenheter. 

           

Kunskapskraven för betyget E i slutet på årskurs 6 

(Utbildningsdepartimentet:228) innebär att eleven ska kunna läsa 

skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och kunna använda lässtrategier på 

ett i huvudsak fungerande vis. Man ska kunna göra enkla och kronologiska 

sammanfattningar mellan texters olika innehåll och kunna koppla ihop 

sammanhanget så att eleven visar på grundläggande läsförståelse. Eleven ska 

också kunna beskriva sin upplevelse av läsningen samt kunna tolka och föra 

enkla resonemang om framträdande budskap i olika verk.  
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3 Metod och material 

I denna del av arbetet redogörs för vilka metoder och vilket material som 

användes för undersökningen.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

Jag valde att dela ut enkäter, observera samt göra en intervju med följdfrågor 

utifrån en av observationerna. Enkäterna gjorde jag för att få så många svar 

som möjligt och kunna arbeta vidare med dem genom observation och 

intervju.  

 

För att få svar på mina frågeställningar började jag med att göra en enkät-

undersökning om läsinlärning och läsutveckling. Jag valde också att vid två 

tillfällen observera två olika lärare och eleverna i klassen under pågående 

läsinlärning/utveckling. Stukát (2005:49) skriver att det brukar vara 

lämpligast att använda någon typ av observation när man vill ta reda på vad 

människor egentligen gör, inte bara vad de säger att de gör. Det kan vara stor 

skillnad eftersom att man inte kan vara säker på att informanterna svarar helt 

ärligt i en enkät eller intervju.  Den första observationen jag gjorde var när en 

lärare i årskurs 1 arbetade enskilt med en elev som ljudade alfabetet, tittade på 

ordbilder och läste ur “sin” bok. Den andra observationen var i en årskurs 2 

helklass som hade uppföljning av veckans läsläxa. Efter observationerna 

kunde jag ställa frågor till lärarna på det de gjort och varför de gjorde på det 

sättet.  

 

Den ena läraren, som arbetar med elever i årskurs 1 håller fortfarande på med 

inlärning av bokstäver, ljud och kopplingen mellan dem. Den andra läraren, i 

år 2 har precis börjat ge sina elever samma läsläxa som är en större utmaning 

för alla, syftet med det är att de ska kunna göra gemensamma uppföljningar av 

läxan och arbeta vidare med den i klassrummet.  

 

 

 

 



 

 

 

22 

 

 

Med den ena läraren, i årskurs 2 genomförde jag en intervju som uppföljning 

på observationen. Detta gjorde jag för att få en djupare bild och mer förståelse 

för hur hon arbetar med läsning i klassen. Innan intervjun utarbetade jag en 

intervjuguide som bestod av strukturerade men öppna frågor. Dalen (2007:31) 

skriver att en intervjuguide ska innehålla centrala teman och frågor som 

täcker upp de viktigaste områdena för studien. När man använder intervju 

som metod finns det behov av att utarbeta en intervjuguide, speciellt när man 

använder en semistrukturerad intervju. Anledningen till att jag valde att 

arbeta på det här sättet var för att jag skulle få vetskap om hur lärare arbetar i 

olika åldrar samt för att få ett djup och en bredd på undersökningen.  

 

3.2 Urval 

Jag valde att dela ut enkäter till elva lärare. Två per årskurs från förskoleklass 

till år fem, med undantag för år ett som bara har en klass. Eftersom att det är 

en relativt liten skola valde jag att göra en totalundersökning med alla 

klasslärare. Skolan är en kommunalskola med cirka 250 elever och lärarna är 

utbildade grundskollärare 1-7, lärare för de yngre åren, grundskollärare, 

fritidspedagog, förskollärare och mellanstadielärare.  

 

Av de elva enkäterna jag delade ut fick jag sex stycken tillbaka. Svaren kom 

från lärare i förskoleklass upp till årskurs 4. Eftersom det förekom ett stort 

bortfall av enkätsvar valde jag att också observera två lärare för att få djupare 

inblick i deras arbete samt göra en intervju utifrån den ena observationen. 

Intervjun genomförde jag med följdfrågor till klassläraren i år 2 som jag 

tidigare observerat under uppföljningen av deras läsläxa. Valet att fråga denne 

lärare berodde på att jag ville få ett djup på observationen samt att få syftet 

med den typen av läxa förklarat.  
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3.3 Material och genomförande 

Enkäterna delade jag ut i pappersformat. De bestod av ett missivbrev och nio 

öppna frågor (Bilaga 1). Frågorna var öppna så att jag kunde få så fylliga svar 

som möjligt, med undantag för en som var en ja och nej fråga. Jag delade ut 

dem till alla lärare via deras postfack och bifogade ett svarskuvert.  

 

Observationerna gjorde jag med hjälp av papper och penna. Som mall till 

mina observationer använde jag rubrikerna uppstart, genomgång och 

innehåll för att kunna få svar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

Under rubrikerna fyllde jag i det jag hörde och såg medan jag höll mig i 

bakgrunden av klass/ grupprummet.  

 

Följdfrågorna till intervjun skrev jag utifrån observationen med lärare 1 

(bilaga 2). Intervjun gjordes två veckor efter observationstillfället och svaren 

skrevs ner på ett papper under intervjun. Lärare 2 ställde jag följdfrågor till 

direkt efter observationen då jag fick chansen att diskutera med henne (bilaga 

3). Frågorna till henne ingick i ett spontant samtal vi hade efter observationen 

och var således ingen planerad intervju.  

 

3.4 Bearbetning och analys av material  

Bearbetningen av enkäterna gjordes genom att hitta samband i svaren. 

Exempelvis hade flera lärare svarat likartat på många frågor och det kunde ses 

genom analysarbetet. Arbetet skedde genom att skriva ner informanternas 

svar på varje fråga bredvid varandra och på så vis hitta samband i svaren. 

 

Observationerna reflekterade jag över direkt efter genomförandet för att 

kunna ställa intervjufrågor och bearbeta det jag sett och hört. Sedan skrevs de 

och sattes ihop till ett dokument. Observationerna skrevs ut i sin helhet 

bortsett från upprepningar av alfabetets olika ljud. 

 

Efter att läraren svarat på mina intervjufrågor bearbetade jag frågorna och 

svaren samt analyserade dem. I min intervjuguide fanns lärarens svar, dessa 
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skrev jag ner och gjorde till ett färdigt dokument.    

      

3.5 Vetenskapsrådets forskningsetiska 

aspekter 

I mitt arbete har jag beaktat Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

aspekter vid datainsamling och resultatpresentation. Jag utgick ifrån 

Vetenskapsrådets fyra huvudregler, Informationskravet: genom att informera 

de berörda lärarna om deras uppgift i enkäten gjorde jag dem medvetna om 

deras del samt informerade om att de fick avbryta sitt anonyma deltagande 

när de ville. Konfidentialitetskravet innebär att lärarna i min undersökning 

kommer att vara anonyma för alla utom mig. Enkäterna och intervjun har 

bara lästs av mig. Examensarbetet blir officiellt för allmänheten, men där 

framgår inte vem som sagt vad.  När det gäller nyttjandekravet så lät jag 

deltagarna bli informerade om att det bara är jag som kommer läsa enkäterna 

och de kommer inte användas i andra syften av någon annan. Resultatet 

kommer att läsas av andra och det informerade jag alla lärare om. 

Samtyckeskravet beaktade jag då alla deltagare var vuxna över 18 år och 

kunde ge sitt eget samtycke till att deltaga i enkätundersökningen. Jag 

skickade tillsammans med enkäterna ut ett missivbrev där jag beskrev hur jag 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Bilaga 1). Genom att läsa 

missivbrevet blev alla berörda lärare informerade om deras deltagande i min 

undersökning och de var medvetna om att de kunde avbryta när de ville. 

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet i 

undersökningen 

Stukát (2005:126) menar att det finns mycket som kan påverka resultaten i en 

undersökning. Tillförlitligheten kan beskrivas utifrån hur bra mätinstrument 

man har. Jag anser att tillförlitligheten i min undersökning är hög då jag fått 

information genom tre olika metoder: enkäter, observationer och intervju. 

 Observationerna stärker enkäterna och intervjun bekräftade en del av det jag 

kunde se under observationerna. Givetvis kan det finnas feltolkningar av mina 
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frågor i enkäterna och informanternas dagsform och intresse kan ha påverkat 

de som valde att inte svara på mina frågor i enkäten.  

 

Giltigheten kan ha påverkats i enkäterna genom att informanterna visste 

syftet med undersökningen. Jag menar att man vill framhålla sin egen skola 

när man vet att resultatet kommer finnas tillgängligt för allmänheten. Även 

under observationerna kan vetskapen om min närvaro ha påverkat både lärare 

och elever. Jag tror att de blev mer uppmärksamma på sitt eget sätt att agera 

och ville visa sin bästa sida när jag som student var där. Min syn på skolan och 

mina förkunskaper om deras sätt att arbeta kan också ha påverkat en del i min 

analys av resultatet.  

 

Stukát (2005:129) skriver också att utöver tillförlitligheten och giltigheten ska 

man resonera kring vilka resultaten gäller för. Kan resultaten generaliseras 

eller gäller de bara de undersökta informanterna? Jag anser att min 

undersökning inte kan generaliseras, dels för att det var för få informanter och 

dels för att undersökningen skedde på en och samma skola. Olika skolor 

arbetar på olika sätt och hade jag jämfört skolor med varandra tror jag inte att 

jag hade fått samma resultat från dem.  
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4 Resultat 

I resultatet kommer det redogöras för lärarnas svar utifrån syftet och 

frågeställningarna. Jag visar resultatet av mina enkäter, observationer och 

intervjun. 

 

 4.1 Sammanställning av enkäter 

Nedan presenterar jag resultatet av enkätsvaren. 

  

4.1.1 Lärarnas förhållningssätt till 

läsinlärningsmetoder och samarbetet mellan 

förskoleklass och år 1 

Samtliga lärare är överens om att ingen speciell metod används till 

läsinlärningen. Två lärare svarar att de börjar arbeta utifrån ordbilder (helord) 

med nybörjarläsare för att eleverna ska få känslan att kunna läsa och få igång 

ett flyt. Eleverna lär sig att memorera olika ord och på så vis får de känna att 

de kan läsa. De använder också ljudningsmetoder så att eleverna lär sig att 

stavelseläsa, tillsammans med eleverna går de igenom ord, ändelser och 

utseende på bokstäver och ord så att eleverna lär sig att känna igen dem 

snabbt. En lärare har svarat att de använder språklekar utifrån 

Bornholmsmodellen och en annan svarade att hon blandar rim och ramsor 

med bokstavsarbete och läsning på skrivandets grund.  Alla lärare som har 

svarat på denna del av enkäten är överens om att det inte finns något 

samarbete alls mellan förskoleklass och årskurs 1. En lärare svarar att viljan 

finns, men inte tiden till gemensam planering.  

 

4.1.2 Hur lärarna arbetar med läsförståelse 

 Fyra lärare svarar att de kontrollerar elevernas läsförståelse genom att 

eleverna får svara på frågor utifrån en text, de får återberätta eller skrivberätta 

vad som har hänt i texten de just läst. En del lärare arbetar också med 

läsövningar i böcker som “Ugglan” och “forma språket” där eleverna 

exempelvis läser en text och svarar skriftligt på frågor som har med texten att 

göra. En lärare svarar att eleverna kan läsa en berättelse och sedan fortsätta 
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skriva ett avslut på den så att läraren kan se hur bra de förstått texten.  

Fyra lärare svarar att man i kommunen arbetar med DLS som är en slags 

diagnos/ prov/ lästest och i år 1 och 2 samt 4 och 5 testas bland annat 

läsförståelsen.  

 

4.1.3 Samarbete med hemmet 

Samarbetet med hemmen ser olika ut hos olika lärare. Några har svarat att 

“dörren alltid är öppen” om föräldrarna vill vara med, fråga något eller har 

synpunkter. Annars är det veckobrev, utvecklingssamtal, läsprotokoll för läxor 

samt gemensamt uppsatta mål för läsningen som gäller.  

 

4.1.4 Material och metoder i undervisningen 

Frågan var om samma material och metod används till alla elever. 

Resultatet blev att    

två lärare svarade nej 

två svarade ja  

Två har svarat både ja och nej.  

 

De som svarat nej motiverar sitt svar genom att alla elever ligger på olika nivå 

i sin läsning och lärarna hjälper dem att välja lämpliga böcker utifrån det. 

Eleverna får också själva vara med att välja böcker som passar för att intresset 

ska stimuleras. En av lärarna svarar att det inte blir någon tävling eller 

jämförelse när eleverna har olika läsmaterial. 

 

En av de två som svarat ja på frågan skriver att det är svårt att individualisera 

när man är ensam lärare med en stor klass. Den andra läraren svarar att de 

utgår ifrån samma metod och material med alla elever men om någon elev inte 

klarar uppgiften får den göra på “sitt sätt” och är det någon som vill göra mer 

kan de ta till annat material till just den eleven.  

         

Av de två lärarna som svarat både ja och nej menar en att eleverna ligger så 

olika i sin läsutveckling att de måste ha olika slags stimulans för att utvecklas, 

de behöver lockande texter på sin nivå och det finns mycket olika typer av 
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texter att välja på men i vissa ämnen som NO/SO används samma material till 

alla. Den andra läraren svarar att när det gäller skönlitteratur väljer alla elever 

sina egna böcker utifrån den nivå de ligger på, men materialet de jobbar med 

tillsammans består av samma med undantag för att en del material har olika 

svårighetsgrader.  

 

4.1.5 Lärarnas svar på hur de stöttar sina elever 

att utveckla sin läsförmåga  

Här svarade fem lärare och samtliga är överens om att de stöttar sina elever 

genom att vara med och lyssna på deras läsning enskilt. De ger dem positiv 

respons och låter dem berätta vad de har läst. Två lärare menar att de måste 

vara med och jobba aktivt med eleverna, utmana, stötta, fråga och samtala 

kring läsning, både individuellt och i grupp. En lärare svarar att eleverna får 

dela sin läsupplevelse genom att läsa tillsammans i smågrupper.  

 

 4.1.6 Hur läsningen följs upp från föregående år 

Samtliga lärare svarar att de är med och lyssnar på eleverna för att kunna följa 

upp läsningen från föregående år och hjälpa dem till rätt nivå. 

En lärare svarar att eleverna får läsa mer och mer text för varje årskurs och att 

det är på utvecklingssamtalen med föräldrarna som läsutveckling följs upp.  

 

4.1.7 Resurser till lässvaga och utmaningar till 

lässtarka 

Även här svarade fem lärare att den här hösten har det inte funnits mycket 

resurser. Det har inte funnits någon speciallärare/ pedagog på skolan som har 

kunnat hjälpa de lässvaga eleverna. Lärarna beskriver att det i vanliga fall 

finns en specialpedagog som hjälper de lässvaga eleverna med extra träning 

och mer avancerade metoder som inte klasslärarna kan erbjuda. Den här 

hösten har lärarna själva fått “trolla” med sin tid för att få till extra 

språkarbete. En lärare beskriver att hon själv köpt in material som böcker, 

appar och spel för att kunna hjälpa de lässvaga.  

När det gäller de lässtarka eleverna arbetar lärarna olika. Fyra lärare hjälper 
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sina elever att hitta mer passande och avancerad skönlitteratur för att 

stimulera till mer läsning (bänkbok och läxa). En lärare låter eleverna välja 

själva vad de vill ha till läsläxa och bänkbok medan en lärare låter eleverna få 

prova läsande i olika genrer och sedan reflektera över likheter och olikheter.  

 

4.2 Observationer  

Nedan presenteras resultatet av observationerna. 

 

4.2.1 Observation 1 

Lästillfälle år 1. Enskilt arbete med läsning i ett grupprum. Läraren och eleven 

sitter vid ett bord och jag sitter en bit bort med penna och anteckningsblock. 

 

Uppstart 

Läraren börjar med att presentera mig för eleven som kommer in i 

grupprummet från det stora klassrummet. Hon förklarar att jag också ska bli 

lärare och vill vara med och se hur de gör när de läser tillsammans. Eleven ser 

glad ut, sätter sig ner och säger hej.  

 

Genomförande 

På bordet framför dem ligger en remsa med alfabetet och läraren börjar med 

att säga att de ska gå igenom ljuden på bokstäverna. På remsan finns 

bokstäverna med en tillhörande bild för ljudet som bokstaven börjar på, 

exempel: A- Apa.  

Läraren pekar på första bokstaven och eleven säger “aaa”, läraren pekar på 

nästa bokstav och eleven säger “be”. 

Läraren: Ja den heter be, men hur låter den? 

Eleven: bbbbb 

Läraren: Bra!  

När de gått igenom hela alfabetet tar läraren fram en bunt med ordbilder. Hon 

lägger ut dem en och en och eleven får snabbt svara vad som står. De som 

eleven svarar rätt på läggs i en hög och de som var svåra i en annan. När alla 

gåtts igenom säger läraren vilka som de behöver jobba mer med och vilka som 

eleven kan.  
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Ordbilderna är: ja jag du nej hej och en ett har inte kan 

De jämför bilderna och ser att ja och jag är ganska lika, de diskuterar orden 

nej och hej och läraren förklarar hur man kan se likheter och skillnader mellan 

orden. Hon förklarar att man inte ska behöva ljuda sig igenom dessa ordbilder 

utan man ska kunna se direkt vilket ord det är, precis som med tärningens 

prickar förklarar hon för eleven.  

 

När ordbilderna är klara tar de fram elevens bok som han har läst under 

veckan, både hemma och i skolan. De tittar på bilden och eleven beskriver vad 

den föreställer. Eleven och läraren ljuder tillsammans orden i boken, “mm-aa-

mm-mm-aaa kk-aa-nn”. När de läst en sida som består av två korta meningar 

så pratat de om boken, läraren frågar om innehållet och om den verkar bra.  

 

Avslut 

När de är klara med boken berömmer läraren eleven och berättar vilka 

framsteg han gjort sedan senast de hade ett sådant tillfälle. Han ser nöjd ut 

och går tillbaka till sina klasskamrater.  

 

Läraren förklarar för mig att det här är en av hennes svaga elever. Hon känner 

sig frustrerad över att det inte finns någon speciallärare att ta hjälp av 

eftersom hon har flera elever som skulle behöva det. Hon berättar att hon själv 

har arbetat fram detta sätt att jobba denna höst fast hon egentligen inte vet 

hur hon kan hjälpa dem på bästa sätt. Tidigare har det alltid funnits en 

speciallärare/ pedagog att bolla med om det behövts.   
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4.2.2 Observation 2  

Helklass år 2. Uppföljning av veckans läsläxa. Läraren har scannat in texten 

från läsläxan samt fortsättningen på texten. (Läxan är en bit ur boken Emil i 

Lönneberga) texten visas på storskärm på whiteboard tavlan. Jag sitter längst 

bak i klassrummet med papper och penna, eleverna sitter bredvid och framför 

mig. 

            

Uppstart 

Läraren börjar med att ställa frågan: Hur slutade berättelsen i er läxa? 

En elev svarar och berättar om texten.  

 

Genomförande 

Flera elever pratar om texten, vad de tyckte och kommer fram till att det fanns 

svåra ord. Läraren förklarar ord, eleverna räcker upp handen om de kan 

förklara eller om de undrar över ytterligare svåra ord. Läraren börjar läsa där 

läxan tog slut, hon följer med i texten med ett finger och uppmanar eleverna 

att läsa med henne. Några elever läser enskilt och resten av klassen lyssnar. 

Läraren stannar upp i texten och pratar om inlevelse, hur kan man läsa med 

inlevelse? Vad betyder det? Varför är en del ord kursiverade? Förklarar 

betoning av ljud.  

 

De flesta eleverna vill läsa och räcker ivrigt upp handen för att stå på tur. De 

som vill läsa får göra det, några meningar eller en sida var. Många fastnar på 

ord som de inte känner igen eller inte kan uttala. Läraren pratar igen om svåra 

ord och förklarar skillnaden mellan språket på Astrid Lindgrens tid och nu. En 

del ord används inte alls idag och många har eleverna aldrig hört.  

 

Avslut 

När kapitlet är slut avslutar läraren genom att ge alla elever beröm. “Det 

märks att ni gjort läxan” och “vad duktiga ni är på att förstå ord!” 
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4.3 Resultat av intervju  

Mina frågor har fet text och lärarens svar är enkla. 

 

Kan du berätta om läsläxan och uppföljningen av den? 

Läxans form valde vi för att 1, läsa gemensam text och 2, väva in kursplanens 

mål att eleverna kommer i kontakt med bland annat svenska författare. 

Uppföljningen sker på olika sätt, det kan vara boksamtal, måla, svara på 

frågor på olika nivåer om texten. Spela upp en scen ur texten, skriva om 

författaren m.m.  

 

Kan du berätta om hur du tänker kring högläsning?  

Vi har inte högläsning i klass särskilt ofta och när vi har det är det valfritt att 

läsa. Däremot läser eleverna högt för varandra i små grupper om tre stycken. 

Sedan svarar de på frågor om texten.  

 

Hur tänker du kring om ett barn inte vill läsa högt? 

Det är viktigt med en trygg grupp om man ska kunna göra på detta sätt. Den 

här gruppen är trygg så oftast vill alla läsa. 

 

Kan du berätta om hur ni jobbar, är läsningen som temaarbeten? 

Vi jobbar i tvåveckors perioder med författare, vi väljer klassiska “gamla” 

författare som Beskow och nya moderna författare. Fokus ligger på att locka 

till läsning och att de får kunskap om författarna från förr som de inte väljer 

själva.  

 

Hur väljer du författarna och varför väljer ni “gamla” texter med 

ord som inte finns i barnens vardag? 

Vi tänker på vad texterna innehåller och genusperspektiv. Det ska också vara 

böcker för samtal! Kulturarvet är viktigt men också ordförståelse av ord som 

inte är högfrekvensord.  
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Varför får alla barn samma text? 

För att vi ska kunna ha gemensamma samtal och diskussioner och arbeten 

med text. Barn hör och lär av varandra och man kan gå på djupet med 

läsförståelsen.  

 

Kan du berätta hur du tänker kring läsmetoder? 

Det är viktigt med förförståelse eftersom det är texter som vi vuxna väljer. Vi 

bearbetar läxan innan vi ger ut den. Om texten är för svår har vi uppmanat 

föräldrarna att läsa för eleven och välja småböcker på sidan av för lästräning. 

Om texten är för lätt kan de välja böcker med mer text på sidan av.  

Jag har just läst mycket med Barbro Westlund och hennes fantastiska metod 

för läsförståelse och har just introducerat “spågumman” 
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4.4 Resultatsammanfattning 

Lärarna på skolan använder sig inte av någon speciell metod när de ska lära 

eleverna att läsa. I enkäterna visade svaren att det är upp till varje lärare att 

välja hur de vill undervisa i läsningen. De flesta blandar olika metoder och tar 

lite av varje för att kunna anpassa undervisningen till alla elever. Flera lärare 

berättar att de både arbetar med helordsmetoder och ljudningsmetoder när de 

ska lära eleverna att läsa. Detta kunde jag också se under en av mina 

observationer där läraren arbetade enskilt med elevens läsinlärning. Hon lät 

eleven ljuda orden i boken men också försöka få eleven att se hela ordbilder 

och lära sig dem utantill.  

 

Lärarna på skolan har inget bestämt samarbete när det gäller läsinlärning 

men en del lärare väljer att samarbeta parallellt. Lärarna själva anser att det är 

tidsbristen som gör att det är svårt att få till ett samarbete och en röd tråd. Det 

finns heller inget uttalat samarbete vid överlämning till olika årskurser och 

varje lärare väljer att göra på det sätt han eller hon anser vara bäst.  

 

De flesta lärare uppgav att de ger eleverna positiv respons när de vill stötta 

dem och få dem att utvecklas i sin läsning. Detta kunde jag också se under 

båda observationerna där eleverna fick positiva kommentarer och peppning av 

lärarna när de lyckades. I enkäten svarade lärarna att man måste vara delaktig 

och aktiv i elevernas läsning för att kunna stödja dem. Under observationerna 

och i intervjun kan man se att detta stämmer. Under intervjun med läraren 

berättade hon vikten av att se elevernas förförståelse och välja texter som kan 

passa alla elever. På det sättet de arbetar nu har alla elever samma text men 

kan anpassa den utifrån sina egna kunskaper, detta är för att de i grupper ska 

kunna samtala och hjälpa varandra med texterna.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag först mina resultat och därefter sker en 

diskussion av metodvalen. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I inledningen till arbetet skrev jag att jag märkt på min partnerskola att olika 

lärare arbetar på olika sätt och använder sig av olika metoder när det gäller 

läsinlärning och läsutveckling. Efter att ha sammanställt enkäterna jag delade 

ut fick jag ta del av att de flesta lärare arbetar på samma sätt men utan 

samarbete med varandra. Många tycker att det inte finns tid till samarbete och 

någon anser att man som ensam lärare inte kan individualisera 

läsundervisningen. Under mina år på lärarutbildningen har jag alltid fått höra 

att individualisering är ett måste för att kunna möta varje elev där den 

befinner sig och för att främja varje elevs utvecklingspotential.  

 

Fast (2007:31) menar att det finns två motsatta föreställningar om barns 

läsinlärning. Den ena är att det finns en speciell tidpunkt i barnets liv som gör 

barnet mottagligt för läsinlärning och det ska ske som en formell undervisning 

i skolan utarbetad av speciella metoder. Den är ofta baserad på böcker och 

bokstäver. Fast (2007:31) skriver att detta har varit det vanligaste synsättet i 

Sverige. En annan föreställning är att barnet kan lära sig läsa på ett informellt 

sätt. I samspel med andra människor, redan från tidig ålder tillägnar sig 

barnet skriftspråket och lär sig läsa på ”egen hand”. Eftersom att barn kan lära 

sig läsa på olika sätt och alla barn är olika har jag svårt att förstå hur man kan 

undvika att individualisera läsundervisningen så som en lärare svarat i 

enkäten. Hon menade att klassen är för stor och resurserna för små för att hon 

skulle kunna individualisera elevernas läsundervisning.  

 

I en årskurs 1 finns det barn som har lärt sig informellt och har kunnat läsa i 

flera år, medan andra barn inte har mött skriftspråket på samma sätt och 

befinner sig på en helt annan nivå. Jag anser att man inte kan ge dessa barn 

samma material att utvecklas ifrån. Även Sandström Kjellin (2002: 15) skriver 

om barns läsutveckling i första och andra skolåret och hon menar att man kan 
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urskilja olika stadier i läsutvecklingen om man ska se den ur ett 

individperspektiv. Läsning är inte en medfödd förmåga, den är kulturell och 

därför går inte alla barn igenom alla stadier på samma sätt och en del barn 

kan hoppa över en del stadier i utvecklingen. 

 

När det gäller vilka läsmetoder som används i förskoleklass och år 1 så visade 

det sig att samtliga lärare är överens om att ingen speciell metod används till 

läsinlärningen. En del börjar arbeta utifrån ordbilder, helord med 

nybörjarläsare för att eleverna ska få känslan att kunna läsa och få igång ett 

flyt. Eleverna lär sig att memorera olika ord och på så vis får de känna att de 

kan läsa. Lärarna tar tillvara på syftet med helordsmetoden som Fridolfsson 

(2008:86) beskriver: helordsmetoden eller Whole language har sitt största 

syfte i att en nybörjarläsare ska kunna se att en text har en mening och 

innebörd som förmedlar ett budskap. Ett barn ska få ha inflytande och 

bestämma själv på vilket sätt som känns bäst att lära sig på. Lärarna på skolan 

använder också ljudningsmetoder så att eleverna lär sig att stavelseläsa. 

Tillsammans med eleverna går de igenom ord, ändelser och utseende på 

bokstäver och ord så att eleverna lär sig att känna igen dem snabbt. Det här 

beskriver också Fridolfsson (2008: 87) att det går ut på att barnen ska förstå 

sig på den alfabetiska principen och sambandet mellan ljud och bokstav. Det 

grundläggande verktyg som behövs är en bra avkodningsförmåga och 

förståelsen för en text tränas inte förrän man nått ett bra flyt i läsningen. När 

jag har läst litteratur och varit ute på den undersökta skolan har jag förstått att 

det inte hör till vanligheterna att man följer en läsmetod rakt av. Det verkar 

som att många blandar metoder, både beroende på barnet som individ men 

också för att ha tillgång till mycket material så att det finns tillgängligt för alla.  

 

Under observationen med läraren i årskurs ett kunde jag tydligt se att hon 

blandar det analytiska och det syntetiska synsättet, precis som de flesta svarat 

att de gör. Under ett undervisningstillfälle fick eleven först ljuda bokstäver, 

sedan se helord och slutligen i en text prova att läsa med hjälp av båda 

metoderna. Min tolkning är att det är ett bra sätt eftersom eleven fick känna 

att han kunde och med beröm efter varje del blev han glad när han lyckades.  
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Fridolfsson (2008: 88) skriver att många forskare har kommit fram till att 

man behöver utnyttja både det syntetiska och det analytiska synsättets 

positiva sidor för att ett barn ska kunna tillägna sig skriftspråket på bästa sätt. 

De behöver förstå den alfabetiska koden och hur ett ord är uppbyggt samtidigt 

som de behöver få en bra läsförståelse och kunna lära sig läsa olika slags 

texter. Att läsa med flyt behöver inte betyda att man utvecklat en god 

läsförståelse. Det är det läsutveckling handlar om: att först lära sig läsa och 

sedan få en förståelse för det man läst. Jag tror på det sättet Fridolfsson 

(2008) beskriver det, lärarna på skolan arbetar så för att eleverna behöver 

båda delarna i sin läsutveckling. Samtidigt menar Fredriksson och Taube 

(2012:125) att forskning visar att det inte är någon större skillnad i kvalitet på 

olika läsinlärningsmetoder. Skillnaden i elevernas medelvärde var i stort sett 

obefintlig enligt en studie som gjorts på elever i årskurs 3. Eleverna i 

undersökningen kunde delas in i tre grupper: de som fått traditionell 

läsinlärning genom läslära, de som undervisats utifrån LTG-metoden och de 

som fått en blandning av de båda metoderna. Det är intressant tycker jag och 

undrar om eleverna som fått undervisning från läslära har uppnått samma 

läsförståelse som eleverna med bland- eller LTG-metoden fått. LTG-metoden 

skapades ju bland annat för att Ulrika Leimar ansåg att barnen inte fick någon 

vidare läsförståelse genom läsläror. Hon ville få barnen att tänka djupare och 

få en större förståelse för vad de läser. Lärarna på skolan jag undersökt 

använder sig alltså av metoderna som jag redogjort för i min bakgrund, men 

de använder inte rena metoder utan utgår ifrån dem och blandar efter eget 

tycke och smak. Det analytiska och det syntetiska synsättet blandas för att nå 

ett bra resultat och det verkas som att alla lärare utom en gör det för elevernas 

skull och för att kunna individualisera undervisningen så att den passar alla 

elever.   

      

Lärarna svarade i enkäterna att det är viktigt att vara delaktig och engagerad 

med sina elever för att utveckla deras läsförmåga. De låter också eleverna välja 

litteratur efter intresse och på den nivå de befinner sig.  Fredriksson & Taube 

(2012: 55) menar att barnens erfarenheter och egenskaper är vad som 

påverkar mest när ett barn ska läsa en speciell text. Förmågan att förstå texten 

beror både på individen och på texten. Därför tror jag också att det är viktigt 
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att man som lärare verkligen är med och hjälper eleverna till att hitta en text 

eller bok som passar så att undervisningen blir utvecklande och eleven får 

behålla sitt intresse för läsning. Väljer man fel typ av text blir inte lästillfället 

meningsfullt och eleven kanske tappar intresset. Som lärare måste man känna 

sina elever för att kunna hjälpa dem till att hitta rätt. Det räcker inte med att 

eleven säger vilken bok den vill läsa utan man måste vara med och se, ta fram 

och uppmuntra till att läsa olika texter. Fredriksson och Taube (2012:55) 

menar att individen tolkar texten utifrån sin egen världsbild och texten har 

egenskaper som avgör om läsaren finner den intressant eller inte. Finns det 

likheter och igenkännande i texten är det mycket lättare att förstå och ta den 

till sig. Även om en elev kan läsa med flyt är det inte säkert att läsförståelsen 

blir god om inte texten är intressant och utmanande för personen som läser. 

Så hur kan man då som lärare veta att eleverna förstått en text? De flesta 

lärare svarade att man kan se elevernas läsförståelse genom att ställa frågor 

om den lästa texten eller be dem återberätta vad de har läst. 

 

I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet:9) står det att väsentliga delar i det aktiva 

lärandet är skapande arbete och lek, särskilt under de tidigare skolåren. 

Genom rika möjligheter till samtal, läsning och skrivning ska eleverna få tilltro 

till sin egen förmåga att kommunicera och till sin språkliga förmåga. När jag 

observerade i klassrummet som hade uppföljning av läsläxan kunde jag se att 

eleverna var intresserade trots att det var läraren som valt texten och alla 

elever hade läst samma text. Efter allt jag läst och fått erfarenhet av så trodde 

jag att texterna behövde vara individanpassade för att alla elever skulle finna 

ett intresse. Därför frågade jag läraren hur det kom sig att de hade valt att göra 

på detta sätt och varför hon tror att eleverna är intresserade av samma sak. 

Hon svarade att de vill kunna ha gemensamma samtal och diskussioner samt 

kunna göra arbeten med texten. Barn hör och lär av varandra och man kan gå 

på djupet med läsförståelsen. Barnen har samma text som läxa men man läser 

utifrån sin egen förmåga, en del får ta hjälp av sina föräldrar medan andra kan 

välja att läsa ytterligare text. När de sedan jobbar med texten i skolan blir det 

meningsfullt eftersom det görs på olika sätt. Genom teater, målning, 

boksamtal eller frågor tror jag att man kan hitta sätt för alla elever att ta till sig 

texten. Roskos & Christie (2011:204) skriver om lekens betydelse för 
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läsningen. Genom lek kan barn tillägna sig läsning på ett intressant sätt och 

man kan göra dem mer nyfikna genom att låta dem arbeta på olika sätt.  

Sambandet mellan lek och läsning sker om det finns ett intresse och barnen 

bör få ta del av både lek och tidig läsundervisning för att nå ett bra resultat och 

kunna fortsätta utveckla sin läsning och läsförståelse. Jag tror också att 

läsförståelsen blir större om man arbetar mycket runt omkring den skrivna 

texten. Eleverna i klassen lär sig inte bara vad som står i texten utan de jobbar 

med författaren, lär sig om flera verk, vårt kulturarv och olika arbetssätt som 

teater och bild. Läraren har valt den här formen för att kunna väva in fler 

delar av kursplanens mål, exempelvis att komma i kontakt med svenska 

författare och att arbeta tematiskt. Att arbeta på det här sättet med läsning 

anser jag bara är positivt, jag har sett elevernas glädje och vilja att jobba mer. 

De blir intresserade, engagerade och vill veta mer om saker runtomkring 

texten. Sättet att arbeta på passar bra i årskurs 2, där läraren känner sina 

elever och vet deras olika nivåer på läsningen. De har arbetat med avkodning 

och kan läsa texter, på det här sättet får de också en bra läsförståelse och 

läraren kan på ett roligt sätt se hur långt alla elever kommit i sin läsutveckling. 

Jag anser att arbetssättet inte skulle passa i årskurs 1 där inte alla elever 

knäckt koden och läraren inte hunnit lära känna sina elever.  

 

Lärarna på skolan har inget bestämt arbete eller en röd tråd för eleverna när 

det gäller deras läsutveckling. De som svarat i enkäten menar att det beror på 

tidsbrist samtidigt som det verkar som att några skulle vilja samarbeta mer för 

att kunna stötta sina elever i läsinlärning och utveckling.  

Det här betyder att elever på samma skola får helt olika undervisning i 

läsning. I Lgr11 (Utbildningsdepartementet:8) kan man läsa under skolans 

värdegrund och uppdrag att skollagen föreskriver att utbildningen under alla 

skolformer ska vara likvärdig, oavsett var man går i skolan. Undervisningen 

behöver inte utformas på samma sätt, det finns olika sätt att nå de 

gemensamma målen, men all undervisning ska anpassas efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. På det viset kan varje enskild lärare välja sitt eget 

sätt, men jag undrar om inte ett samarbete mellan lärarna och årskurserna 

skulle göra mer nytta och ge eleverna ännu bättre undervisning? Det blir 

mycket enklare att utvärdera, reflektera och komma med nya idéer när det 
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gäller kvaliteten om man gör det tillsammans, anser jag. Arnbak (2003:16) 

menar att det är alla lärares ansvar att se till att eleverna har en bra 

läsförmåga, man kan tycka att det ligger på svenskläraren men för att eleverna 

ska utveckla sin läsning behövs samarbete i lärarlaget. Hon anser att lärarna 

ska ta gemensamma beslut om vilka metoder som ska användas och vilka 

färdigheter som är användbara för eleverna. Om eleverna får en strukturerad 

undervisningssituation kan det ge stor effekt på deras läsutveckling och det 

krävs så lite från lärarna jämfört med vad eleverna får ut av det.   

 

5.1 Metoddiskussion 

Arbetet har pågått under hela hösten och jag tycker att det i det stora hela har 

flutit på bra. Dock har några hinder på vägen dykt upp. Enkäterna jag delade 

ut fick jag inte så många svar på som jag hade önskat. Av elva lärare svarade 

sex stycken och det fick mig att behöva tänka om och lägga upp arbetet på ett 

nytt sätt. Flera informanter behövde jag påminna för att jag skulle få svar och 

en del valde ändå att inte svara. Jag tror inte att mitt resultat har påverkats så 

mycket av bortfallet då jag fått en helhetsbild av skolan och deras arbetssätt 

ändå.  

 

Enkäterna utformades på samma sätt till alla, med två särskilda frågor till 

förskoleklass och år 1. Eftersom informanterna arbetar i arbetslag år 1-3 har 

alla berörda lärare i dessa årskurser kunnat svara på hur de gör i år 1. Vissa 

informanter valde att göra det och det har gjort att jag fått fler svar från år 1 än 

vad jag trodde. Detta ser jag bara positivt och jag anser att det har förstärkt 

undersökningen. I enkäterna valde jag att ha öppna frågor för att få så fylliga 

svar som möjligt. En fråga valde jag att ha alternativen Ja eller Nej på men 

informanterna har ändå valt att motivera sina svar och det gav mig ett djupare 

sätt att se på svaren.  

 

Observationerna gjorde så att jag fick en inblick i hur de arbetar med läsning 

på skolan. Hade det funnits mer tid så skulle jag ha gjort fler observationer 

och ställt följdfrågor till dem, men tyvärr är lärarnas tid dyrbar och det har 

inte funnits tid till fler. Jag anser ändå att resultatet av observationerna är 
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fylligt och det har gett mycket till arbetet. Precis som jag skrev tidigare i min 

text så menar Stukát (2005:49) att med observation får man det ärliga svaret 

på vad informanten egentligen gör, inte bara vad den säger att den gör. 

Jag tror också att min närvaro och vetskapen av att jag skulle observera kan ha 

påverkat både läraren och eleven. Lärarna vet att jag utbildar mig samt att jag 

observerade för mitt examensarbete. Jag tror att det kan ha gjort dem mer 

uppmärksamma på sitt eget sätt att arbeta samt att de vill visa sin bästa sida 

när jag som student är där. Jag anser inte att de är mindre trovärdiga eller på 

något sätt förställer sig men att de möjligtvis anstränger sig lite extra just 

under observationstillfället. Eleven i årskurs 1 var glad men lite nervös över att 

jag var där. Han är inte van med en tredje part i grupprummet som sitter och 

studerar honom medan han läser. Jag vet inte hur det kan ha påverkat honom 

men en tanke är att han ville prestera när han visste att jag skrev när vad och 

hur han gjorde när han läste.  

 

Intervjun utformades som följdfrågor utifrån en av observationerna. Om detta 

skriver Stukát (2005: 39), han menar att följdfrågor är till för att få fördjupade 

svar av informanterna och kunna vidareutveckla frågor man vill ha svar på. 

Det sättet som frågorna gjordes på menar jag var bra och det gav en helt 

annan bild av observationen, läraren kunde fördjupa och berätta mer om det 

jag sett och hört. Med mina val av metoder har jag fått ett resultat som svarar 

mot syftet och frågeställningarna. 

 

 Genom min studie har jag fått ta del av hur man kan arbeta med läsinlärning i 

förskoleklassen och år 1. Jag har också genom observationerna sett hur det 

kan gå till på en skola när man arbetar med läsning, både individuellt och i 

klass. Detta gör att jag kan känna mig mer säker i min egen yrkesroll och jag 

kommer få nytta av de erfarenheter jag har fått genom denna studie. Jag tror 

att lärarna på skolan kan se att de har möjlighet till mer samarbete med 

varandra genom mitt arbete. De kan också upptäcka hur andra gör och få mer 

kunskap om läsinlärning, läsmetoder och elevers läsutveckling.  
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6 Avslutning 

I mitt arbete har jag kommit fram till att lärarna på skolan i min studie 

blandar syntetiska och analytiska metoder. Bara en lärare beskriver vilken 

metod hon använder och det är Bornholmsmodellen. Inte rakt av som en ren 

metod utan delar av den. Ingen annan nämner några metoder men man kan 

se i deras svar att det är en blandning av Witting, LTG, Storbok och 

Bornholmsmodellen. För att skapa en meningsfull läsutveckling till eleverna 

behövs engagemang och intresse från lärarens sida. Det jag fått fram av min 

studie är att man kan blanda synsätt och metoder med olika sätt att arbeta. 

Lärarna i min studie har inte mycket samarbete med varandra och de anger 

att tidsbrist är den viktigaste orsaken till det.  

 

Det vore intressant att fortsätta forskningen genom att undersöka hur det går 

till på andra skolor. Man kan jämföra resultaten från olika skolor och se vad 

det är som påverkar läsmetodvalen och synsättet på elevernas läsutveckling.  

Att jämföra elevernas läsresultat utifrån skolor som samarbetar genom en röd 

tråd från F-5 med resultaten från en skola som i denna undersökning vore 

intressant att genomföra.  
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Bilaga 1 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Information om undersökning av vilka läsmetoder som används på skolan och hur 

man arbetar för att utveckla läsningen under åren F-5 på skolan.  

 

Mitt namn är Malin Arbelius och jag går nu sista terminen på lärarutbildningen. Jag 

ska skriva mitt examensarbete i språk och språkutveckling för Mälardalens högskola.  

 

Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och informerar därför om att 

ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig. Du kommer, enligt konfidentialitetskravet vara anonym i 

enkäten och svaren tematiseras så att det inte framgår i det färdiga arbetet vem som 

svarat vad. Enligt nyttjandekravet är det bara jag som ska läsa enkätsvaren, dock 

kommer mitt färdiga arbete att läsas av flera.  

 

Syftet med undersökningen är att analysera hur läsinlärningen och den vidare 

läsutveckling går till på er skola. Jag vill veta vilka metoder som används i 

förskoleklass och år 1 samt hur de följs upp och utvecklas under år 2-5.  

 

Jag skickar denna information till alla klasslärare på xxxxskolan för att kunna 

analysera och jämföra hur ni arbetar med läsningen i olika klasser och årskurser. Era 

svar kommer att ligga till grund för mitt examensarbete så jag uppskattar om ni vill 

svara och vara med i min undersökning.  

 

Jag kommer att göra min praktik i klass 2A under veckorna 41-43 samt vecka 45 om 

ni har frågor eller funderingar. När min uppsats är färdig kan ni självklart få se 

resultatet om så önskas.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Student: Malin Arbelius, 0763496590, mas10003@student.mdh.se 

Handledare: Katrin Wennerström, 021-07024 Katrin.Wennerström@mdh.se 
 

xxxxxxx 20130927 
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Enkätundersökning om läsmetoder och läsutveckling År F-5. 

 

Årskurs:  
 

År F-1 

 

Vilka läsinlärningsmetoder används i din klass och varför används dem? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Hur ser ditt samarbete ut mellan förskoleklass och år 1? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Alla  

 

Hur kontrolleras elevernas läsförståelse? 

………………………………………….............................................................

.................................................................................................................. 

 

Hur samarbetar du med hemmet? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Används samma metod/ material till alla elever? 

 

  Ja                          Nej 

                        
 

Varför? 

………………………………………….............................................................

.................................................................................................................. 
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 Hur anser du att du stöttar dina elever till att utveckla sin läsförmåga. 

(Individuellt och i grupp) 

 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Hur följer du upp läsningen från föregående år? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Hur ser resurserna ut till lässvaga elever? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Hur ger du utmaningar till lässtarka elever? 

………………………………………….............................................................

......................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

De färdiga enkäterna läggs i slutna kuvert i xxxxxx xxxxxxxxx postfack.  

 

 

 

 

Tack för dina svar! 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
 
Intervju kring läsning år 2 
 
Kan du berätta om läsläxan och uppföljningen? 
 
Kan du berätta hur du tänker kring högläsning? 
 För/ nackdelar? 
 Om ett barn sällan eller aldrig vill läsa högt, hur tänker du kring det då? 
 
Kan du berätta om hur ni jobbar, är läsningen som temaarbeten? 
 Hur väljer ni författarna? 
 
Kan du berätta hur du tänker kring läsmetoder? (angående den här läxan/ 
uppföljningen) 
 Har du någon metod som fungerar bättre än andra? 
 I så fall, vilken och vad gör att den fungerar bäst? 
 
Varför väljer ni ”gamla” texter (Astrid, Elsa) med ord som inte finns i barnens 
vardag? 
 
Vad är syftet med denna typ av läxa? 
 
Varför får alla barn samma text? 
 
Hur kan de förenklas eller försvåras? 
 
Vilka olika sett har ni redovisat läxan på? 
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Bilaga 3 
 
Följdfrågor till observation med läraren i år 1. 
 
 
Är det här en stark eller svag elev? 
 
 
Vilken typ av hjälp får du och eleven? 
 
 
Varför jobbar du på just det här sättet? 
 
 
Vad hjälpte specialpedagogen dig med? 


