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Sammanfattning 

 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare arbetar med läsinlärning i årskurs 1, 
på vilka grunder de väljer metod för läsinlärning och hur lärarna resonerar kring läromedel, 
högläsning samt hur de skapar läsintresse hos eleverna.  

Som metod för att undersöka detta har vi använt oss av kvalitativ samtalsintervju med sju 
lärare som arbetar eller har arbetat med elever i årskurs 1.  

Resultatet visar att flertalet av lärarna anser att man måste blanda ljudmetoden (syntetisk 
ljudmetod) och helordsmetoden (analytisk metod) för att skapa den bästa läsinlärningen. Tre 
lärare utgår från specifika metoder och arbetssätt vilka är Trageton, Montessoripedagogik och ett 
individualiserat arbetssätt med laborativt material. Resterande har inte någon utarbetad pedagogik 
i sin undervisning. Högläsning förekommer hos samtliga lärare där syftet är att väcka läsintresse. 
Fem av sju lärare använder traditionella läseböcker medan två av lärarna endast utgår från 
skönlitterära böcker i sin undervisning.  
 
 
 
Nyckelord: syntetisk ljudmetod, analytisk metod, läsinlärning, högläsning, läsintresse 
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Förord 

Ett stort tack vill vi ge till de sju lärare som tagit sig tid att medverka i vår undersökning. Vi vill 
också tacka vår handledare, Anna Nordlund, för den respons vi fått under arbetets gång. För 
övrigt vill vi tacka alla andra som på något sätt bidragit till att examensarbetet har kunnat 
genomföras.  

 
Uppsala december 2010 
 
Sofie Björklund och Moa Olsson 
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Uppsatsens upplägg 

Examensarbetet är indelat i sju delar. I del ett presenteras tidigare forskning kring läsinlärning. I 
del två följer en inledning till arbetet där vi motiverar varför vi valt att skriva om läsning och 
läsinlärning. I del tre beskrivs undersökningens syfte och frågeställningar.  I del fyra ger vi en 
inblick i forskningsfältet. Vi redogör för läroplanens historiska förändring. Detta är aktuellt för 
arbetet då vi har lärare i vår undersökning som har utbildat sig och arbetet under Lgr 69, Lgr 80 
och Lpo 94. Olika läsmetoder och det stora läskriget som bröt ut under 1970– talet beskrivs. 
Därefter följer en redogörelse för faktorer som är viktiga vid läsinlärning. Det ges även en 
beskrivning av två olika bedömningsmaterial kring läsning som de intervjuade använder sig av för 
att kartlägga elevers läsutveckling. I del fem redogör vi för metodval, genomförande och 
bearbetning av empirin. Vi redovisar urval samt beskriver de sju lärarna som deltagit i 
undersökningen. Vi redovisar även de forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn till i 
undersökningen. I del sex följer en sammanställning av resultatet. Vi har delat in detta kapitel i 
olika områden utifrån våra frågeställningar. Del sju är diskussionskapitlet som består av en 
diskussion och analys av resultatet med utgångspunkt i teoretiska begrepp, frågeställningarna och 
våra egna tankar och som avslutas med en slutsats.  
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Inledning 

God läsförståelse är nyckeln till framgång i de flesta av skolans ämnen och grunden för ett 
livslångt lärande och ett aktivt liv som samhällsmedborgare (Reichenberg, 2008 s 11).  

En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig att läsa. Skriftspråket har 
kommit att få en allt större betydelse både i arbetslivet, samhället och för den enskilda individen. 
Läsning är en inkörsport till det mesta i kunskapsväg i dagens samhälle och en god start med 
läsinlärningen kan vara helt avgörande för om eleverna lyckas med sin fortsatta läsning. För att en 
framgångsrik läsinlärning ska ske krävs det skickliga lärare med mycket kunskap om olika 
metoder för att ge eleverna olika läsförståelsestrategier. Lärarkompetensen har således stor 
betydelse när eleverna ska lära sig att läsa.  

Läsning och läsinlärning har varit ett omdiskuterat ämne där många har haft olika åsikter. 
Utbildningsradion har under hösten 2010 gjort en satsning på läspedagogik där åtta personer med 
stor kunskap inom läsning intervjuats. Genom Utbildningsradions intervjuer fick vi ta del av hur 
den äldre generationens lärare fick grundläggande kunskaper i metodik vilket vår lärarutbildning 
inte lika grundligt har givit oss. Under vår utbildning har fokus legat på teori och didaktik. Vi har 
således lärt oss att ställa de didaktiska frågorna vad, hur och varför kring läsning men inte hur vi 
ska gå tillväga, det ska vi själva komma fram till. I tidigare läroplaner kunde lärare få vägledning 
genom att läsa sig till hur de skulle bedriva sin undervisning. I Lpo 94 däremot finns ingen 
vägledning utan lärare ska göra sina egna tolkningar och skapa sitt eget arbetssätt och sin egen 
undervisning. Detta har skapat en viss osäkerhet vilket ligger till grund för att vi vill fördjupa oss 
inom läsning genom att intervjua sju erfarna lärare i olika generationer och ta del av deras 
kunskaper och kompetens.  

Många frågor kring läsning har väckts under utbildningens gång. Vi ställer oss frågan vad det 
är som gör att en lärare lyckas få alla elever läskunniga? Använder lärarna en speciell metod eller 
kombinerar de olika metoder och arbetssätt? Vad ligger till grund för valet av läromedel, vilken 
betydelse har högläsning och hur skapas ett läsintresse? Detta hoppas vi få svar på i vår 
undersökning så att vi kan ge eleverna vi kommer att möta förutsättningar och möjligheter för att 
lyckas med sin läsning.  
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Tidigare forskning 

Olika metoder för läsinlärning och för att komma till rätta med läs- och skrivsvårigheter har länge 
debatterats i Sverige. Motsättningar bland förespråkare för de olika metoderna ledde fram till vad 
som kallats ”det stora läskriget” på 1970- och 80 talen. I Anita Hjälmes avhandling Kan man bli 
klok på läsdebatten? Analys av en pedagogisk kontrovers (1999) analyseras tre av de läsinlärningsdebatter 
som ägde rum i Sverige under 1970- och 1980-talet. Debatten bottnar i olika synsätt gällande 
forskning och forskningsmetoder. De olika synsätten på läsning handlar om att man uppfattar 
läsprocessen på olika sätt och därför drar olika slutsatser när det gäller läsinlärning. Två av de 
olika synsätten som ledde till läskriget och läsdebatten är LTG, Läsning på talets grund och 
Wittingmetoden som skiljer sig åt när det handlar om hur man ska lära elever att läsa.  

Utifrån läskrigets olika uppfattningar utvecklades Konsensusprojektet som pågick mellan 2001 
till 2006. Konsensusprojektet syftade till att skapa enighet bland forskarna gällande läs- och 
skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter . Mats Myrberg (2003) har sammanställt en rapport 
från Konsensusprojektet som heter Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter. Där beskriver han att det mest betydelsefulla för att lyckas med elevers läs- och 
skrivförmåga är att läraren har hög kompetens om läsinlärning. Arbetssättet måste vara 
välplanerat och upplevas som motiverande och meningsfullt av varje elev. En skicklig lärare har 
förmågan att välja ett arbetssätt som passar för gruppen samtidigt som läraren anpassar 
undervisningen efter varje enskild elev och dess utvecklingsnivå. Läraren behöver på så sätt 
behärska olika arbetssätt, metoder och material. Kan läraren anpassa undervisningen efter varje 
enskild elev vet hon syftet och varför hon arbetar på ett visst sätt menar Myrberg. Det är viktigt 
att det finns en variation av läromedel och att dessa är på olika nivåer. Lärare som endast 
använder sig av specifika material eller metoder har visat sig vara mindre effektiva då de inte utgår 
från elevernas individuella utvecklingsnivå och behov.  

Skolverket (2007)  har tagit fram en kunskapsöversikt genom att kartlägga den forskning som 
genomförts inom läsundervisning i grundskolan i Sverige under perioden 1995-2007. 
Kunskapsöversikten visar i stort sett att ”formell färdighetsträning dominerar undervisningen 
trots att läroplanen och kursplanerna i svenska och svenska som andra språk betonar att lärande 
ska ske i meningsfulla sammanhang och att språkutveckling alltid är knuten till ett innehåll” 
(Skolverket 2007 s 8). Dock finns det också undervisning som genomförs enligt läroplanens 
intentioner där funktion och innehåll samspelar. Forskningens resultat visar att läraren anpassar 
undervisningen till elevernas olika behov genom olika typer av nivågrupperingar och 
individualisering. ”Individualiseringen innebär vanligtvis att eleverna får arbeta med samma 
arbetsuppgifter, men att de själva bestämmer i vilken ordning och i vilken takt de ska arbeta” 
(Skolverket 2007 s 9-10). Detta sker ofta i form av ett arbetsschema. Den tidiga läsinlärningen 
sker vanligtvis utifrån läseböcker. Eleverna får möta skönlitterära böcker dels via högläsning och 
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dels genom självständig läsning. Dock visar resultatet att den självständiga läsningen ofta sker 
utanför den ordinarie undervisningen.  

Inger Fridolfsson som är fil.mag. i specialpedagogik och har många års erfarenhet av elevers 
läsinlärning har skrivit boken Grunderna i läs- och skrivinlärning (2008) som tar sin utgångspunkt i 
senare års forskning. Genom praktisk erfarenhet beskriver hon hur man kan arbeta med elevers 
läs- och skrivinlärning. Även Fridolfsson menar att läraren måste se till elevernas behov och 
individuella förutsättningar. Lärare som arbetar med elever i de första skolåren måste ha kunskap 
om olika läsinlärningsmetoder och hur man tillämpar dessa parallellt i praktiken för att nå alla 
elever. Lärare med lång erfarenhet av att arbeta med elevers läsinlärning har till sin fördel att de 
utvecklat en förmåga att veta vilka metoder som ska appliceras i en viss situation. Att använda en 
renodlad metod är inte så vanligt förekommande utan de blandar olika läsinlärningsmetoder.   

Blomqvist & Wood (2006) har skrivit boken Läs- och skrivundervisning som fungerar. Intervjuer med 
lärare. I boken intervjuar de tio lärare som lyckats med sin läs- och skrivundervisning. I boken 
framkommer det att läraren måste ha kunskap om olika metoder för att kunna välja den metod 
som passar eleven. Det framgår även att skrivandet kan vara en inkörsport till läsandet. I boken 
tas det upp att den äldre lärargenerationen med gedigen utbildning och erfarenhet om läsning 
snart går i pension. För att inte gå mot en försämrad läsförmåga krävs det att den äldre 
generationens kunskap och kompetens förs vidare till kommande yrkesverksamma lärare.  

Vi har här sammanfattat fem forskningsresultat kring läsinlärning. Ytterligare forskning om 
elevers läsinlärning redovisar vi fortlöpande i uppsatsen.  
 

Avgränsning 

Vi är medvetna om att läsinlärning och skrivinlärning sker parallellt och inte helt och hållet kan 
delas upp. Vi valde ändå att fokusera på läsinlärning då omfånget annars hade blivit för stort och 
tiden inte hade räckt till. Dock menade vissa lärare som vi intervjuat att elever kan skriva för att 
lära sig läsa. Flertalet av lärarna använder sig av bokstavsarbete i årskurs 1, då detta ingår som en 
del av läsinlärningen under första terminen i skolan. Därför förekommer en del skrivinlärning i 
resultatet.   
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Syfte 

Det finns många olika metoder och arbetssätt när lärare arbetar med läsinlärningen i årskurs 1. 
Syftet med denna undersökning är att undersöka vilka metoder lärare väljer att använda sig av vid 
läsinlärning. Syftet är även att undersöka hur lärare resonerar kring högläsning, läromedel, läsläxor 
samt hur de skapar läsintresse hos eleverna.  
 

Frågeställning 

Hur bedömer läraren var eleverna befinner sig i sin läsutveckling när de börjar årskurs 1? 
Vilken/vilka metoder väljer läraren för elevernas läsinlärning och varför har läraren valt 
denna/dessa metoder? 
Hur skapar läraren ett läsintresse hos eleverna och vilken betydelse har högläsning i 
undervisningen? 
Vad anser lärarna om sitt läromedel? 
Vad har de för syn på läsläxor? 
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Bakgrund 

Bakgrunden inleder vi med att beskriva läroplanernas förändring. Detta är relevant då de 
intervjuade lärarna representerar olika generationer och har arbetat utifrån en eller flera läroplaner 
som styrt skolans verksamhet. Därefter redogör vi för de två övergripande 
läsinlärningsmetoderna, syntetisk ljudmetod och analytisk metod eller helordsmetoden. Eftersom 
fem av sju lärare i undersökningen berättat att de har elever som i förskoleklassen har använt 
Bornholmsmodellen, kommer också en beskrivning av denna. Vidare beskrivs det stora läskriget 
som skedde runt 1970- talet. Läskriget resulterade att den interaktiva metoden skapades. Vi 
redogör för betydelsen av avkodning och förståelse, högläsning och läsintresse. Vi beskriver även 
språklig medvetenhet, och fördjupar där den fonologiska medvetenheten. Till sist beskriver vi 
Läsutvecklingsschema (LUS) och Nya språket lyfter! som är två bedömningsmaterial som lärarna 
i undersökningen använder sig av.  

 

Läroplanerna 

Sedan grundskolan bildades har vi haft fyra olika läroplaner och den femte är på ingång och 
kommer att träda i kraft under hösten 2011. Den första som infördes var Lgr 62 som hade tydliga 
riktlinjer och var hårt strukturerad. Man tog inte tillvara på elevernas behov, motivation och 
kunskap. Läraren bar på all kunskap och skulle förmedla detta till de passiva eleverna (Kullberg, 
2006 s 132). Lärarna var tvungna att följa kursplanerna och alla skulle följa samma läromedel 
(Lundgren, 2008 s 8).  Skolverket (2007 s 30) har gjort en kunskapsöversikt där syftet var att 
granska tidigare forskning som bedrivits inom läs- och skrivundervisningen i skolans verksamhet 
sedan 90- talet. Där framgår det tydligt att under Lgr 62 låg fokus på form snarare än textens 
innehåll under de första åren i skolan. 

Under Lgr 69 var undervisningen strukturerad.  Men under denna period introducerades även 
den individualiserade undervisningen i skolans verksamhet. Eleverna hade möjlighet att arbeta i 
egen takt och på eget sätt men med en bestämd arbetsgång utifrån ett arbetsschema. 
Undervisningen kunde effektiviseras genom att det fanns läromedel som var självinstruerande. I 
och med individualiseringen infördes även grupparbeten då man ville utgå från elevens intressen, 
behov och tidigare kunskaper (Kullberg, 2006 s 132; Skolverket, 2007 s 31). Lärarna hade under 
Lgr 69 större valmöjlighet att själva bestämma innehållet och vilka undervisningsmetoder som 
skulle användas (Lundgren, 2008 s 8). Det kom även att ske en förändring angående lärarens 
uppdrag under Lgr 69 då man gick från att undervisa till att kontrollera elevernas lärande. Detta 
behövdes då en individualisering av undervisningen införts och alla elever befann sig på olika 
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nivåer. Fokus låg på ren färdighetsträning med läseböcker som innehöll formulerade frågor samt 
facit som syftade till att kontrollera elevernas läsförståelse (Skolverket, 2007 s 31).  

Under Lgr 80 förändrades kunskapssynen i skolan. Eleverna skulle nu söka sin egen kunskap 
då läraren inte längre var förmedlaren av ett kunskapsinnehåll. Lgr 80 fokuserade på metoden där 
lärarna kunde läsa sig till hur de skulle gå tillväga. Eleverna skulle ges valmöjligheter och dessa val 
skulle finnas på olika nivåer (Kullberg, 2006 s 133). Istället för att riksdag och regering styrde var 
det nu kommunernas ansvar att bedriva verksamheten. Det blev då en stor variation mellan 
kommunerna samtidigt som skolan skulle vara likvärdig (Lindensjö & Lundgren, 2000 s 93). Det 
ställdes högre krav på hur lärare undervisade och arbetade kring läsning i Lgr 80 än i de 
föregående läroplanerna. Läsa, skriva, tala och lyssna skulle ske i meningsfulla sammanhang och 
inte genom isolerad träning. Samtidigt skulle läraren ha en helhetssyn på eleven och 
undervisningen (Skolverket, 2007 s 35).  

I Lpo 94 finns det riktlinjer som är målstyrda och det har tillkommit strävansmål och 
uppnåendemål. Metodbeskrivningar, förslag på lärostoff och arbetssätt har numera uteslutits ur 
läroplanen. Fokus ligger nu på eleven som ska vara delaktig i sitt eget och andras lärande. Eleven 
ska enligt Lpo 94 själv stå i centrum för sitt eget lärande och läraren ska utmana, ge struktur och 
leda undervisningen framåt för att ge eleverna ett meningsfullt lärande (Kullberg, 2006 s 133 - 
137).  

Termen inlärning har bytts till termen lärande för att vi ska komma bort från associationen till att 
något kan transporteras in i någon. I dag talas det om att var och en lär sig själv. Kunskap kan inte 
föras in i någon utifrån. Vad som däremot kan ske är att lärare och andra pedagoger skapar 
möjligheter för elever att lära (Kullberg, 2006 s 135).  

Professor, Jon Pierre menar i sin bok Skola som politisk organisation (2007 s 32,44) att med 
läroplanernas historiska förändring har skolans läroplan gått från ett innehåll som varit mycket 
detaljerat kring hur lärarna skulle gå tillväga och bedriva sin verksamhet till en läroplan som är 
mer övergripande och som går att tolka på olika sätt. Lärarnas uppgift är att se till att varje elev 
uppnår de mål som finns uppsatta i kursplan och läroplan men vägen dit kan se olika ut beroende 
på lärarens arbetssätt, metod och läromedel. Lärare i dagens skola har frihet att själv välja 
läromedel som är lämpliga i relation till de mål som finns och ska uppnås.  
 

Läsmetoder 

Forskaren Hans Åkerblom (1988) har skrivit boken Läsinlärning från teori till praktik där han menar 
att det finns två olika synsätt på hur vi lär oss att läsa och att dessa grundar sig i två olika teorier; 
behavioristisk teori och kognitiv teori. Den syntetiska ljudmetoden bygger på behavioristiska 
teorier och den analytiska metoden på kognitiva teorier. Alla andra läsinlärningsmetoder är olika 
varianter av dessa, vanligen en kombination av dem båda. 
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Syntetisk ljudmetod 

Den läsmetod som utgår från delarna, exempelvis bokstäver och ljud kan beskrivas som den 
syntetiska ljudmetoden, phonics, bottom-up och ljudningsmetoden. I detta arbete kommer vi att 
använda begreppet syntetisk ljudmetod då detta begrepp är det som i huvudsak förekommer i 
den litteratur vi läst. Den syntetiska ljudmetoden bygger på behavioristiska teorier och den mest 
kända representanten för teorin är Skinner. Metoden innebär att eleven först lär sig delarna innan 
man kopplar dessa delar till helheten. Man börjar med avkodningen och de minsta enheterna och 
fortsätter sedan med större enheter. Lästekniken betonas mer än läsförståelsen i den inledande 
läsinlärningen. Den syntetiska ljudmetoden utgår från isolerad färdighetsträning där orden och 
texterna inte kopplas till elevernas egna språk och erfarenheter. Detta kan resultera i att elever lär 
sig att läsa utan att förstå innehållet i texten (Åkerblom, 1988 s 8-10). Fridolfsson (2008 s 105) 
skriver att de flesta svenska läseböcker i skolan utgår från syntetisk läsinlärning där 
bokstavsljuden lärs in grundligt. Utifrån ett syntetiskt synsätt går man från det enkla till det svåra 
för att eleverna inte ska känna att de misslyckas. Lärare som arbetar med denna metod fokuserar 
enbart på om eleven kan avkoda och har flyt i sin läsning och inte om de förstår vad de läser 
(Åkerblom, 1988 s 12). Den syntetiska ljudmetoden kan enligt Kullberg (2006 s 138) 
sammanfattningsvis sägas bygga på en naturvetenskaplig grundsyn. 

 

Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg, professor i psykologi och hedersdoktor i pedagogik är skaparen av 
Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen baseras på språklekar då Lundberg utifrån tidigare 
forskning menar att språklekar kan, om de genomförs systematiskt, förebygga lässvårigheter 
samtidigt som det blir en mjukare övergång till skolans verksamhet (Lundberg, 2007 s 3).  

Bornholmsmodellen utgår från ett syntetiskt synsätt och dess syfte är att stimulera den 
språkliga medvetenheten, då detta är en viktig förutsättning för en lyckad läsinlärning. 

Bornholmsmodellen är främst ämnad att användas i förskoleklass men om det behövs kan den 
även används i skolår 1 och 2. Språklekarna är indelade i fem kategorier och dessa kategorier har 
valts ut då de har tydlig positiv effekt på läsinlärningen. Den första är lyssna på ljud som syftar till 
att lyssna efter ljud samt att utveckla förmågan att koncentrera sig på uppgiften. Den andra är ord 
och meningar där barnen på ett lekfullt sätt ska lära in vad en mening är samt att den kan delas upp i 
ord. Barnen ska få insikt om att ord har ett innehåll och en form. Den tredje språkleken är första 
och sista ljudet i ord där de ska tränas i att lyssna till vad ordet börjar respektive slutar med. Sedan 
följer fonemens värld – analys och syntes där fokus ligger vid att ljuda samman fonem till ord. Till sist 
kommer eleverna in i bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning där de ska komma till insikt att ljud 
och fonem representeras av bokstäver (Lundberg, 2007 s 21-22).   



14 
  

Analytisk metod 

Analytisk metod, helordsmetoden, ordbildsmetoden, whole language och top down modellen är 
begrepp som beskriver när man utgår från helheten till delarna vid läsinlärning. Fortsättningsvis i 
arbetet kommer vi att använda begreppet analytisk metod för att beskriva detta synsätt. Den 
analytiska metoden bygger enligt Åkerblom (1988 s 13-14) på kognitiva teorier och en av 
grundarna för denna syn på läsinlärning är Chomsky. Chomsky var kritisk till läsinlärning baserad 
på Skinners behaviorism. Den analytiska metoden inriktar sig på inlärningsprocessen och betonar 
läsförståelsen. Förståelsen betonas mer än lästekniken eftersom man med detta synsätt menar att 
förståelsen är drivkraften till fortsatt läsning. Här menar man att den första läsinlärningen måste 
knyta an till elevens eget språk och erfarenhet. Metoden innebär att man först börjar med 
helheten, man utgår från texten i sin helhet. Därefter går man till delarna, man bryter ner texten 
till meningar. Meningar blir ord, ord blir stavelser och stavelser blir till fonem. Till sist återkopplar 
man detta tillbaka till helheten. Utgår man från analytisk metod övar man inte förhållandet mellan 
bokstäverna och fonemen såsom man gör inom den syntetiska ljudmetoden. Tanken är att 
eleverna själva ska bli medvetna om kopplingen mellan bokstav och ljud genom att läsa hela ord 
och texter (Fridolfsson, 2008 s 106). Lärarens uppgift inom analytisk metod är att ge stöttning 
och vägledning för läsinlärning och inte att styra den (Åkerblom, 1988 s 16). Sammanfattningsvis 
skriver Kullberg (2006 s 137) att den analytiska metoden bygger på en humanistiskt vetenskaplig 
grundsyn. 

 

Läskriget 

Runt 1970 – talet började olika inriktningar gällande läsning och läsinlärning att debatteras flitigt i 
Sverige. I samband med det bröt det stora läskriget ut, en debatt mellan lärare, språkvetare och 
läsforskare som alla hade olika inställningar och åsikter kring läsning där alla ansåg sig ha stöd i 
forskning beträffande sina åsikter (UR, 101118).  

Svensk läs- och skrivhistoria har dominerats av ett syntetiskt synsätt där fokus har legat på de 
enskilda bokstäverna och dess ljud (Hjälme, 1999 s 78). Både syntetisk och analytisk läsmetod var 
kopplad till läseböcker men under 1970-talet kom LTG och Wittingsmetoden som var två 
alternativ till läseboksmetoder. Den traditionella läsläran skulle nu ersättas av elevernas egna 
texter som utgångspunkt för att lära sig läsa och skriva.  

Ulrika Leimar var en omtalad pedagog och kom med en ny metod, LTG, Läsning på talets 
grund. LTG bygger på en individuell läsinlärning där man utgår från elevers eget språk, tänkande 
och egna upplevelser. Leimars grundidé bygger på att lära eleverna att läsa genom att man 
tillsammans skriver och samtalar om en text som man gemensamt skapat. Läraren fungerade 
således som en sekreterare, som skriver ner elevernas tankar (Skolverket, 2007 s 33). Hjälme 
(1999 s 64-69) skriver att detta förde med sig att man utgick från varje enskild individ och inte 
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kollektivet. LTG innebar att man tog tillvara på elevers erfarenheter och kunskaper. Grunden för 
LTG utgår inte från den traditionella läsläran utan undervisningen bygger på elevernas egna 
texter.  Leimars nya synsätt på läsinlärning väckte stor debatt i skolans värld. Debatten handlade 
om hur man ska lära elever att läsa.  

En annan metod som uppkom under 1970-talet var Wittingmetoden. Grundaren var Maja 
Witting som bildade sin läsinlärningsmetod som en reaktion mot 1960-talets olika läsläror. 
Fridolfsson (2008 s 96-97) skriver att läs- och skrivprocessen enligt Wittingmetoden omfattar två 
delar, symbolfunktion och läsförståelse. Symbolfunktionen beskriver symbolen och språkljudets 
koppling medan läsförståelsen handlar om elevens förkunskaper och tidigare erfarenheter. 
Witting menar att dessa två delar måste tränas separat. Man börjar den första läsinlärningen med 
språkljudsanalys för att sedan stegvis introducera språkljuden för eleverna och efter detta kopplas 
ett tecken till respektive ljud. Eleverna lär sig först tecken och ljud för varje vokal och konsonant 
därefter sker sammanljudningen. 

Leimars LTG- metod och Wittingmetoden skiljer sig när det gäller innehållet, förståelse och 
avkodning. Leimar hävdar att innehåll och förståelse är det viktigaste vid läsning. Hon menar att 
elever har lättare att förstå ord som finns i deras ordförråd och begreppsvärld. Hon menar vidare 
att ordet astronaut kan vara lättare att förstå än ordet väv trots att ordet väv är kortare och lättare 
att avkoda.  
 

Interaktiva metoder 

Forskning har visat att det kan vara svårt för lärare att hitta en metod som är att föredra för alla 
elever. Att använda sig av en renodlad läsmetod är enligt Fridolfsson (2008 s 109) ovanligt i 
dagens undervisning eftersom alla elever är olika och behöver undervisas på olika arbetssätt och 
med olika strategier. Ejeman & Molloy (1997 s 5) hävdar att framgångsrika lärare blandar 
läsmetoder utifrån sitt professionella kunnande, egna idéer och erfarenheter utifrån elevernas 
behov. Jørgen Frost som är professor i specialpedagogik menar att ”en lärare med kunskap om 
läsprocess och läsmetod kan sätta ihop en undervisning där de två uppfattningarna ömsesidigt 
stöttar varandra, och detta är ytterst relevant därför att de i många avseenden visar sig vara 
komplementära” (Frost, 2009 s 171). 

Både syntetisk ljudmetod och analytisk metod innehåller grundläggande faktorer som är 
viktiga vid läsning och alla dessa är grunden för den interaktiva metoden. Den interaktiva 
metoden innebär att man fokuserar på avkodning lika mycket som man fokuserar på förståelse. 
Man utgår således från både syntetisk ljudmetod och analytisk metod men tar vanligtvis sin 
utgångspunkt i någon av dem (Läsa & skriva, 101119). Man måste inse att det finns olika sätt att 
lära sig på. En blandning av den syntetiska ljudmetoden och den analytiska metoden skulle vara 
det optimala för varje enskild elev. Men forskning har visat att de flesta elever lär sig läsa oavsett 
vilken metod läraren använder sig av (Lukimat, 101118). Vellutino och Scanlon (1986 i Frost 



16 
  

2009 s 171) har gjort en studie om hur elever påverkats av en interaktiv metod. Resultatet visade 
att eleverna fick en bättre läsutveckling med den interaktiva metoden än elever som utgick endast 
från helordsmetoden eller ljud och stavningsmetoden.  
 

Avkodning och förståelse 

Enligt Lundberg (2007 s 17-18) finns det två huvudkomponenter i läsprocessen vilka är 
avkodning och språkförståelse. Avkodning och förståelse är olika sidor av läsinlärningen. 
Avkodning sker när vi identifierar orden och förståelsen är de processer som pågår utöver själva 
ordnivån. Att man skiljer mellan dessa två begrepp betyder inte att de ska läras in separat. Både 
avkodning och förståelse ska läras in redan från första början. Lundberg skriver vidare att man 
kan sammanfatta läsning genom formeln:  
 
  Läsning = Avkodning × Förståelse 
 
Denna formel hänger således samman vilket visar att kan man avkoda ord men inte har någon 
förståelse är det ingen läsning. Lundberg (2007 s 53) menar även att förståelsen krävs för att nå 
fram till sitt inre lexikon, där ordets betydelse lagras. Ytterligare en faktor kan enigt (Lukimat, 
101122) läggas till i formeln för läsning, denna formel beskrivs som:  

 
Läsning= Avkodning ×Förståelse× Motivation 
 

Denna formel visar att motivation även har betydelse vid läsning. Faller någon av faktorerna 
avkodning, förståelse eller motivation bort så fungerar heller inte läsningen. Den inre 
motivationen har en viktig betydelse vid läsning och för att motivationen ska fortsätta krävs det 
att eleverna får positiva upplevelser med läsning. Här krävs det att läraren har ett positivt 
förhållningssätt till läsning. Genom att skapa många lästillfällen där eleverna får erfara språkliga 
aktiviteter ges eleverna en god grund att stå på när de lär sig läsa (Lukimat, 101122). 

Carsten Elbro (2004 s 27) som varit professor i läsning sedan 1992 menar att avkodning är 
unikt för läsning vilket inte språkförståelsen är, förståelsen använder man även i andra 
sammanhang exempelvis när man lyssnar. Fler faktorer som påverkar förståelsen av en text 
menar Fridolfsson (2008 s 191-192) är erfarenheter av textens innehåll, relevanta 
bakgrundskunskaper, språkliga förmågan, ordförråd och att kunna läsa mellan raderna.  
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Högläsning 

Enligt Lundberg & Herrlin (2003 s 63) ger högläsning rika möjligheter att utveckla sina 
livskunskaper, sitt ordförråd samt sin språkliga förmåga. Högläsning kan även bidra till att elever 
utvecklar sin fantasi och empatiska förmåga samt vidgar sina erfarenheter och kunskaper. Genom 
högläsning kan man väcka lust och glädje inför olika typer av texter. Det är viktigt att texterna 
engagerar eleverna och att alla kan ta till sig innehållet på sin egen nivå. För att eleverna lättare 
ska kunna ta till sig av upplevelserna av högläsning krävs det en god kvalitet på litteraturen. 
Fylking (2003 s 34) och Körling (2003 s 112) anser att lärare bör välja ut böcker som ligger i den 
potentiella utvecklingszonen så att svårighetsgraden successivt ökar och elevernas läsförmåga 
utvecklas. Elever måste få tillfälle att lyssna till högläsning som inspirerar dem, där läraren 
fungerar som en modell och läser med flyt, inlevelse och växlar röstläge. Fylking (2003 s 35) och 
Norberg (2003 s 114) menar vidare att på så sätt ges elever möjlighet att skapa inre bilder. 
Språkutvecklingen stimuleras vid högläsning och även motivationen att läsa själv kan öka om 
eleverna fått tagit del av mycket högläsning.  

Björk & Liberg (1996 s 90) skriver att man bör planera in en regelbunden tid för högläsning, 
helst dagligen och inte enbart ha högläsning när det finns tid över. Barn- och ungdomsförfattaren 
och litteraturpedagogen Aidan Chambers (1994 s 47) skriver att ett rimligt mål är att läsa minst 
femton minuter per dag. Lundberg (2007 s 17) har sammanfattat de huvudsakliga fördelarna med 
att läsa högt för elever. Han menar att högläsning ger eleverna möjlighet att möta nya ord som de 
inte kommer i kontakt med i vardagssamtal. Han skriver att eleverna får möjlighet att möta 
skriftspråket för att förstå meningsbyggnaden och olika sätt att uttrycka sig. Eleverna får efter 
högläsning en uppfattning om strukturen i en berättelse vilket ger dem verktyg och kunskap inför 
den individuella läsningen. Vidare skriver han att intresset för att läsa litteratur kan stimuleras 
samt att eleverna får öva sin koncentration och uppmärksamhet. Även Chambers (1994 s 65-73) 
har sammanställt några punkter angående vikten av högläsning. Han menar att genom högläsning 
kan man upptäcka den skrivna textens dramaturgi. Detta innebär att vi upplever olika känslor när 
vi läser skönlitteratur och att vi alla tolkar texter olika. En annan viktig aspekt som oftast tas för 
givet är den gemenskap som högläsning för med sig. Under högläsningen har eleverna möjlighet 
att slappna av och ryckas med av textens handling. Högläsning är ett bra sätt att väcka elevers 
intresse för läsning och böcker som de annars inte skulle komma i kontakt med.  

 

Läsintresse 

Att elever i ett tidigt skede får uppleva läsandets lust och glädje är en viktig grund för den 
fortsatta läsningen. Det finns blandade åsikter om vad som är viktigast när det handlar om att 
skapa läslust och läsintresse hos elever. Körling (2003 s 15) skriver att det viktigaste vid elevers 
första läsning är elevens självförtroende. Som lärare måste man se till elevens kompetens och det 
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eleven kan snarare än se till elevens brister. Chambers (1994 s 37) menar att miljön har en viktig 
betydelse för att utveckla ett läsintresse för läsning. Han anser att det i skolan borde finnas 
speciella platser såsom läsrum och läshörnor dit eleverna kan gå för att läsa. Har man utsatta 
läsplatser visar man läsandets värde för eleverna. Lundqvist (1984 s 33) skriver däremot att gott 
om böcker och utsatt tid för läsning är viktigt men inte det viktigaste vid läsinlärning. Det 
viktigaste enligt Lundqvist är läraren som har i uppgift att förmedla ett läsintresse. Även Rimsten 
- Nilsson (1981 s 136) menar att läraren har en viktig roll. Läraren ska ge eleverna läsupplevelser 
som är lustbetonade och på sådant sätt skapa läslust. En väsentlig del i elevernas läsinlärning är 
även motivationen, som kan beskrivas som drivkraften och motorn framåt i deras utveckling. En 
god läsförståelse är en grundförutsättning för att ett positivt läsintresse ska ske samtidigt som 
läsintresset gör att förståelsen blir bättre. Läsning är nyckeln till en hel värld av spänning, kunskap 
och fantasi. Men för att lära sig läsa krävs det mycket övning och det är viktigt att läsning tränas 
utanför skolan då skolans tid inte alltid räcker till för att utveckla läsning till en färdighet. Många 
av dagens elever spenderar sina eftermiddagar på fritidshemmet, där har även fritidspedagogen en 
viktig uppgift att skapa läsmiljöer som väcker elevernas läsintresse. Det är speciellt viktigt att 
väcka läslust för de elever som kommer från hem där barnet inte har tillgång till böcker och där 
man inte lägger någon vikt vid att läsa. Björk & Liberg (1996 s 89) menar att utgångspunkten för 
all läsning bör vara att eleverna upplever läsning som lustfyllt och roligt. På så sätt utvecklar 
eleverna sitt språk och kan ta del av olika texter. För att väcka läslust är det viktigt enligt 
professor och hjärnforskaren Martin Ingvar (2009 s 191) att läraren bekräftar, motiverar och 
engagerar sina elever och minst lika viktigt är det att uppmuntra elevernas framsteg. 
 

Språklig medvetenhet 

Det är nu mer än trettio år sedan Ingvar Lundberg införde begreppet språklig medvetenhet till 
Sverige. Begreppet innebär att man blir medveten om sitt eget språk. Fajerson och Rehnvall 
menar att: ”Språklig medvetenhet innebär förmåga att skifta uppmärksamhet från språkets 
betydelsesida till dess formsida” (Fajerson & Rehnvall, 1992 s 5). Språklig medvetenhet handlar 
om att bygga en bro mellan det skrivna och det talade språket (Läsa & Skriva, 101119). Lukimat 
(101122) skriver att en elev som har ett väl utvecklat språk kan ha en svag språklig medvetenhet, 
en elev med ett svagt utvecklat språk kan ha en god språklig medvetenhet. Detta kan skapa 
svårigheter när man vill ta reda på vad som är beroende av vad. Påverkar den språkliga 
medvetenheten elevers läsförmåga eller är det läsförmågan som påverkar den språkliga 
medvetenheten? Fajerson & Rehnvall (1992 s 6) skriver att många forskare menar att elever går 
mot en språklig medvetenhet när de börjar använda sig av rim och ramsor. De skriver vidare att 
många studier visar ett samband mellan att kunna läsa och skriva och att vara språkligt medveten.  

Den språkliga medvetenheten kan delas in i olika nivåer vilka är fonologisk medvetenhet, 
morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk 
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medvetenhet (Lukimat 101122). Vi uppmärksammar här särskilt den fonologiska medvetenheten, 
som har en stor betydelse vid läsning och läsinlärning.  

 

Fonologisk medvetenhet 

När vi läser krävs det att vi har förståelse för det alfabetiska skrivsystemets princip som innebär 
att talet har segmenterats. För att bli en god läsare måste man knäcka den alfabetiska koden, 
vilket kan vara svårt för en del barn. ”För att förstå hur bokstäver kan representera språkljud, 
krävs att man inser att det talade orden går att dela upp i bitar av fonemstorlek” (Lundberg & 
Herrlin, 2003 s 11). Fonologisk medvetenhet innebär att man skiftar sin uppmärksamhet från 
ordets innehåll och betydelse till hur ordet är uppbyggt, hur det uttalas samt hur det låter. Läsning 
kräver fonologisk medvetenhet, det är därför viktigt att uppmärksamma elever som har 
svårigheter med detta så fort som möjligt, då det annars kan leda till svårigheter för eleven i 
framtiden gällande läsning och skrivning (Lundberg & Herrlin, 2003 s 11). Har man förmågan att 
koppla ihop fonem med en bokstav har man enligt Fridolfsson (2008 s 23) utvecklat fonologisk 
medvetenhet. ”Då man uppnått fonologisk medvetenhet förstår man till exempel att det finns 
korta och långa ord oberoende om föremålet som ordet avser är litet eller stort” (Lukimat, 
101122). Slutligen kan man säga att den fonologiska medvetenheten är betydelsefull för att elever 
ska knäcka läskoden och lyckas med sin fortsatta läsning. 
 

Läsutvecklingsschema (LUS)  

Professor Ingvar Lundberg har tillsammans med Katarina Herrlin utvecklat ett 
läsutvecklingsschema som är ett verktyg för lärare att kartlägga elevers läsutveckling i skolan. 
Läsutvecklingsschemat används främst i de första skolåren men kan givetvis användas upp i 
högre skolår. Lundberg och Herrlin (2003 s 5) skriver att syftet med boken God läsutveckling är att 
framhålla hur lärare på bästa sätt bemöter elever under den första läsinlärningen och hur lärare 
undviker de hinder som kan uppstå under elevernas läsutveckling. Elever kommer till skolan med 
olika mycket kunskap och erfarenhet om läsning. Det blir därför en utmaning för läraren att 
stimulera och motivera alla elever i deras läsutveckling. Det är speciellt viktigt att vara 
uppmärksam på de elever som inte kommit så långt i sin läsning och följa dessa elevers 
läsutveckling noggrant och vara vaksam på tecken som visar om elevernas stannat av i 
utvecklingen. Lärare har genom kartläggning av elevers läsning möjlighet att planera pedagogiska 
insatser och åtgärder för de elever som har svårigheter med läsningen och läraren kan samtidigt 
tillsammans med eleverna samtala om hur eleverna har utvecklats i sin läsning. Kartläggningen 
ger även föräldrar en inblick i hur eleverna ligger till i läsningen och de blir delaktiga. I början av 
årskurs 1 bör läraren göra en kartläggning regelbundet ungefär en gång i månaden och när 
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eleverna går i årskurs 3 räcker det med en gång under terminen. Lundberg och Herrlin (2003 s 8) 
menar att kartläggningen bör ske oftare hos de elever som är svaga läsare. 

 

Nya språket lyfter! 

Garme m.fl. har på uppdrag av Skolverket (2008 s 5-8) utvecklat Nya språket lyfter! som bygger på 
aktuell forskning och är ett diagnosmaterial i svenska. Fokus ligger på läsning och läsförmågan 
men även tala/lyssna och skriva finns med i materialet då dessa är viktiga områden men tas inte 
upp lika grundligt i materialet. Nya språket lyfter! utgår från ett helhetsperspektiv där eleven ska ges 
möjlighet att vara delaktig i sin egen utveckling. Materialet gör det möjligt för lärare att observera 
och systematisk iaktta eleverna kring områdena tala, lyssna, läsa och skriva vilka är betydelsefulla 
för språkutvecklingen. Materialet bygger på observationspunkter samt avstämningar. Efter ett 
visst antal observationspunkter sker en avstämning, en sorts sammanfattning av det eleven gjort. 
Avstämningarna fokuserar främst på elevens läsförmåga men givetvis går läsning och skrivning 
hand i hand.  

Ett syfte med Nya språket lyfter! är att eleven själv ska bli medveten om sin egen utveckling och 
sitt lärande. Därför innehåller materialet ett observationsschema för eleven, där lärare och elev 
tillsammans fyller i elevens språkutveckling. Detta fungerar bra som underlag vid samtal mellan 
lärare, elev och föräldrar.  
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Metod 

I metoddelen redogör vi för valet av metod, vi beskriver vårt urval, de medverkande lärarna och 
deras bakgrund och hur vi genomförde våra intervjuer. Vi förklarar hur vi bearbetade det 
empiriska materialet samt beskriver de forskningsetiska riktlinjer som vi tagit hänsyn till i vårt 
arbete.  

 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju som metod i vårt arbete då syftet är att urskilja 
varierade handlingsmönster i lärarnas arbetssätt. Målet med den kvalitativa metoden i vår 
undersökning är att ta reda på vilka metoder lärarna väljer att använda sig av vid läsinlärning. 
Intervjuerna sker i form av samtalsintervjuer där lärarnas tankar, uppfattningar, metoder och 
arbetssätt står i centrum.  

Med intervju som metod har vi möjlighet att ställa följdfrågor. Vi har valt att ställa öppna 
frågor så att den intervjuade ges möjlighet att motivera, fördjupa och utveckla sina svar. Frågorna 
kommer att vara detsamma till de intervjuade vilket grundar sig i en respondentundersökning. I 
en respondentundersökning är det den intervjuades arbetssätt och tankar som är studieobjektet. 
Med en respondentundersökning kan man enligt Esaiasson (2007 s 258) finna mönster, beskriva 
och förklara hur olika lärare arbetar, i vårt fall med läsinlärning. 

Vi utgår från en halvstrukturerad intervju där vi försöker förstå intervjupersonens 
beskrivningar av metodval för läsinlärningen. Halvstrukturerad intervju liknar enligt Kvale (2009 
s 43, 140) ett vardagssamtal men den syftar till att på ett professionellt sätt använda specifika 
tekniker, det är således inte ett öppet vardagssamtal och inte heller ett slutet frågeformulär. En 
halvstrukturerad intervju utförs enligt en intervjuguide som innehåller frågor utifrån vissa teman. 
Med den halvstrukturerade intervjun har vi möjlighet att göra förändringar när det gäller 
frågornas form och ordningsform beroende på vilka svar vi får av intervjupersonen.  
 

Urval 

Då syftet för vårt arbete är att undersöka vilka olika metoder och arbetssätt lärare arbetar med vid 
elevens läsinlärning ville vi få ett så brett urval som möjligt där arbetssätten skiljer sig från 
varandra. Vi kontaktade lärare i olika åldrar och som arbetat olika länge för att få ett stort 
ålderspann i vår undersökning. Vi har genom ett strategiskt urval valt ut sju lärare som arbetar 
med elever i årskurs 1-3. Vidare följer en presentation av dem. 
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Beskrivning av de medverkande lärarna 

Lärare A arbetade på fritids innan hon började utbilda sig till lärare och det var där hennes 
intresse för att arbeta med barn väcktes vilket bidrog till att hon sökte in på lärarprogrammet. 
Lärare A började arbeta som förskollärare i en förskoleklass efter att tagit examen 2009 och 
arbetar sedan augusti 2010 i årskurs 1. Lärare A läste inriktning språk och matematik och berättar 
att ingen metod förespråkades utan val av metod och arbetssätt skulle studenterna känna efter 
och lära sig själva. Lärare A och Lärare F arbetar på samma skola och Lärare F är idag hennes 
mentor.  

 
Lärare B arbetade i 10 år som fritidspedagog men arbetet innebar att hon mer och mer hjälpte till 
i skolans undervisning. Hon fick möjlighet att studera till lärare för de yngre åldrarna på arbetstid 
och sedan 2004 har hon arbetat som lärare. Under hennes utbildning fick hon lära sig allmänt om 
olika metoder och arbetssätt angående läsning och läsinlärning.  

 
Lärare C tror att det finns två kategorier som blir lärare, antingen de som älskade skolan eller de 
som vill förändra skolan. Hon var den som älskade att gå i skolan och lära sig nya saker. Lärare C 
har arbetat som lärare i 11 år och tog sin lärarexamen 1992 och har hunnit arbeta på olika skolor 
runt om i Sverige och har också under tiden varit föräldraledig. Lärare C berättar att hon fick en 
gedigen utbildning i läs- och skrivinlärning och anser att det är synd att inte alla får möjlighet till 
detta då detta är a och o om man ska arbeta som lärare i de tidiga skolåren. Hon lärde sig om 
många olika metoder under sin utbildning. 

 
Lärare D har arbetat som lärare i 30 år och hon har varierat mellan lågstadiet, mellanstadiet och 
högstadiet. Bäst trivs hon dock med att arbeta med elever i de yngre åldrarna. Under hennes 
utbildning förespråkades många olika metoder men mycket fokus låg på LTG- metoden och 
Wittingmetoden då dessa var två dominerande metoder under utbildningen.  

 
Lärare E har arbetat som lärare i 30 år och har alltid haft ett intresse för att lära ut och förmedla 
något. Hon är inte från början utbildad grundskollärare utan har gått lärarutbildning med 
inriktning psykologi och pedagogikmetodik. De första 20 åren som lärare arbetade hon på 
lärarutbildningen och undervisade i psykologi och pedagogik. Under denna tid väcktes intresset 
för att arbeta med Montessoripedagogik vilket bidrog till att hon sedan gick en 
Montessoriutbildning som var inriktad från förskola till årskurs 6. Hon berättar att det inom 
Montessoripedagogiken finns en väldigt klar bild av hur läsningen går till och att de använder sig 
av ljudmetoden. Ljudmetoden innebär samma sak som syntetisk ljudmetod.  

 
Lärare F gick ut lärarutbildningen 1971 och kommer således in på sitt 40:e år som lågstadielärare. 
Hon bestämde sig redan i första klass att det var lärare hon vill utbilda sig till. Hon har en bred 
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utbildning upp till årskurs 3 och hon minns mycket väl sina metodiklektorer som föreläste om 
hur de ansåg att man skulle göra som lärare. Lektorerna gav metodiska tips som var väldigt 
ingående. Utbildningen avslutades med en termins praktik vilket var väldigt givande. Hon är idag 
mentor till Lärare A.  

 
Lärare G går nästa år in på sitt 40:e år som lågstadielärare. Från sin egen utbildning minns hon 
sina metodiklektorer som var väldigt tydliga i sin undervisning. Hon minns inte exakt vad hon 
lärde sig om läsinlärningen utan kommer mest ihåg hur man allmänt skulle vara som lärare.  

 

Översikt över de medverkande i undersökningen 

Lärare Antal år i yrket som utbildad lärare 
Lärare A 1 
Lärare B 6 
Lärare C 11 
Lärare D 25 
Lärare E 30 
Lärare F 40 
Lärare G 40 
 
Med tabellen ovan vill vi underlätta för läsaren att följa de personer som medverkat i 
undersökningen, för att tydliggöra lärare och antal år i yrket som utbildad lärare.  

 

Genomförande 

Innan vi gjorde våra intervjuer utgick vi från Esaiassons (2007 s 298-299) mall för hur man 
sammanställer en intervjuguide. Vi delade in frågorna i olika områden, som var, lärarens 
bakgrund, elevens bakgrund, övergripande planering, metod, läromedel, samt syn på högläsning 
och läsintresse.  

Intervjun (se bilaga 1) började med några inledningsfrågor för att sedan komma in på de 
tematiska frågorna. Vidare ställde vi några uppföljningsfrågor som syftar till att ge fylligare svar. 
Avslutningsvis använde vi oss av direkta frågor för att få specifika svar samt tolkande frågor för 
att bekräfta att vi uppfattat svaren rätt.  

De övergripande frågorna skickades ut via e-post till samtliga lärare som skulle delta så att de 
hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Skälet till att skicka ut frågorna i förväg var att vi 
inte ville ha spontana svar utan vi ville att läraren skulle kunna ge oss väl genomtänkta svar.  
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Då vi är två som skriver arbete bestämde vi att båda skulle vara med under intervjuerna. Vi 
delade dock upp arbetet så att en var huvudansvarig för själva intervjun och ställde frågorna 
medan den andra lyssnade och förde vissa anteckningar. Den av oss som lyssnade på intervjun 
hade i slutet möjlighet att ställa ytterligare frågor för att förtydliga det lärarna sagt och få svar på 
saker som fortfarande kändes oklart. Vi valde att spela in våra intervjuer för att på bästa sätt 
kunna koncentrera oss på de personer vi intervjuade. Genom att spela in intervjun hade vi 
möjlighet att fokusera på våra frågor och på de svar vi fick samt kunde ha ögonkontakt med de 
intervjuade personerna. Med en ljudupptagare kunde vi upprepade gånger lyssna på vad som 
ordagrant sagts under intervjun samt att vi då kunde citera personen korrekt, något som Trost 
(2010 s 74) menar är viktigt så att man kan ge en korrekt bild av vad personen sagt. 

Bearbetning av empiri 

Efter varje genomförd intervju har den av oss som intervjuat även transkriberat och sammanställt 
lärarens svar. På så sätt har vi haft goda möjligheter att kunna hålla isär de sammanställda 
intervjuerna vilket underlättade när vi skulle skriva resultatet. Under transkriberingen har vi 
utelämnat den information som inte varit relevant för vår undersökning. Samtidigt som vi 
sammanställde valde vi även att anonymisera lärarnas namn som lärare A, B C, D, E, F, G.  

Varje intervju har tagit ca 1 timme att genomföra och transkriberingen ungefär 5 timmar. 
Detta har således tagit lång tid men har bidragit till gedigna svar till vår undersökning.  

 

Arbetsfördelning  

Eftersom vi är två som skriver detta arbeta har vi valt att dela upp arbetet på följande sätt: 
Sofie Björklund har haft huvudansvaret för tre intervjuer samt transkriberingen av dessa. Hon 

har även i resultatdelen sammanställt lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling när de 
kommer till årskurs 1 samt skrivit avsnittet om läromedel. I diskussionen har hon sammanfattat 
lärarnas bedömning om elevernas läsutveckling, metod och arbetssätt och läromedel. 

Moa Olsson har haft huvudansvaret för tre intervjuer samt transkriberat dessa. Hon har även i 
resultatdelen sammanställt hur lärare arbetar med högläsning och skapar ett läsintresse samt 
området om läsläxor. I diskussionen har hon sammanfattat högläsning och läsintresse och 
läsläxor.  

Tillsammans har vi sammanställt den sista intervjun och delat upp transkriberingen. 
Gemensamt har vi även sammanställt resultatet av lärarnas arbetssätt och metod samt analys av 
varje område i resultatdelen.  
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Forskningsetiska överväganden 

I vårt arbete tar vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
sammanställt. Dessa fyra principer syftar till att skydda de personer som lämnar information till 
undersökningen. I samband med att vi skickade ut de övergripande frågorna till intervjun 
skickade vi även ut dessa fyra forskningsetiska principer så att deltagarna i undersökningen skulle 
bli informerade om dessa. Informationskravet innebär att man informerar deltagaren om 
undersökningens syfte. Det ska även informeras att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen. Samtyckeskravet innebär att de 
medverkande har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att forskaren hämtar in 
deltagarens samtycke om att publicera den data man samlat in. Konfidentialitetskravet innebär att 
man skyddar de personuppgifter man fått in genom att de anonymiseras i arbetet. 
Nyttjandekravet betyder att de uppgifter som man får in om personer endast får användas för 
forskningsändamål, uppgifterna får således inte säljas eller lånas ut för andra syften. I samband 
med att vi skickade ut de övergripande intervjufrågorna bifogade vi även information om de fyra 
forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2002).  

Vår roll som forskare är att försöka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på det som publiceras där 
innehållet och resultatet ska vara korrekt och representativt för det aktuella forskningsområdet 
(Kvale, 2009 s 91).  
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Resultat 

Här presenterar vi vårt resultat utifrån våra intervjuer. Resultatet är indelat i fem områden utifrån 
våra frågeställningar.  
 

Lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling (ansvar Sofie) 

När eleverna börjar i årskurs 1 behöver läraren veta var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. 
Det finns då olika sätt att gå tillväga. Fem lärare i vår undersökning berättar att eleverna i 
förskoleklassen använt sig av Bornholmsmodellen vilket lärarna anser är en bra metod som lägger 
en god grund för fortsatt läsning. Lärare G anser att Bornholmsmodellen är ett väldigt 
strukturerat arbetssätt med mycket dokumentation vilket underlättar när överlämningen till 
årskurs 1 sker. Hon fortsätter berätta att specialläraren i början på terminen diagnostiserar 
eleverna genom ett bedömningsmaterial som heter Fonolek. Denna bedömning är grundläggande 
för alla som börjar årskurs 1 på hennes skola. Fonolek utgår från ljudsegmentering, initialt ljud 
och ljudsyntes. Lärare D däremot börjar alltid sin bedömning med att själv gå till förskoleklassen 
på våren och lyssna på varje elev för att bedöma elevernas läsförmåga. Bedömningen för hon in i 
ett läsutvecklingsschema som hon utgår från i årskurs 1. Lärare A som har följt sina elever från 
förskoleklassen till årskurs 1 har således en mycket god kunskap om var eleverna befinner sig i sin 
läsutveckling. Utifrån Bornholmsmodellen gjorde de i förskoleklassen både en bedömning under 
hösten och våren för att se hur pass språkligt medvetna eleverna var.  Lärare F berättar att hon 
tar del av förskollärarnas bedömning utifrån Bornholmsmodellen där hon kan läsa hur elevernas 
väg under sexårstiden har varit.  Hon lyssnar även själv på alla elever i detalj för att veta var de 
befinner sig i sin läsutveckling. Lärare C bedömer var eleverna befinner sig i sin läsutveckling 
genom att smyglyssna: ”Det är en otrolig spännvidd på vad eleverna kan när de kommer till 
årskurs 1 och det gäller då för mig som lärare att lyssna i alla situationer som man kommer åt” 
(Lärare C). Hon säger att hon inte brukar göra någon testsituation utan att man i det dagliga 
arbetet tydligt märker vart eleverna befinner sig. Men för att bedöma eleverna kommer hon 
vidare in på att skolan använder Nya språket lyfter!. Hon säger att det finns mycket bra i Nya 
språket lyfter! men berättar att hon tidigare har arbetat efter LUS. Hon anser att LUS är bra och 
att det fortfarande finns i bakhuvudet när hon bedömer en elev. Under sin utbildning fick hon en 
föreläsning om LUS och berättar att de var en av de bästa föreläsningarna hon varit på och detta 
kan spela in varför hon tycker detta underlag är så pass bra.  

Lärare A, D, F och G arbetar inom samma kommun där de alla följer LUS som 
bedömningsmaterial. Lärare A och G anser båda att det är ett bra och tydligt underlag för att 
bedöma sina elever. Lärare G som har arbetar 40 år i yrket menar att LUS är extra bra för de som 
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är nyexaminerade då det är ett tydligt material för att se var eleverna befinner sig och var nästa 
steg i utvecklingen ligger. Detta kan vara en orsak till att Lärare A som nu har sin första årskurs 1 
anser att: ”det är ett fantastiskt underlag där jag kan se exakt vart eleverna befinner sig”. 

Lärare D använder som tidigare nämnt LUS men har försökt att driva igenom att skolan ska 
börja använda Nya språket lyfter! men har dock fått avslag av specialpedagogen på skolan. Lärare 
B som använder Nya språket lyfter! tycker det är ett bra material där lärarens bedömningar bygger 
på skattningsscheman som läraren checkar av.   

Lärare E förklarar att eleverna som går i årskurs 1 ofta har gått på skolans förskola. Att skriva 
för att lära sig att läsa är något som påbörjas redan i förskolan så någon inledande läsinlärning i 
årskurs 1 existerar inte utan eleverna fortsätter på den nivå som de befinner sig på. Det behövs 
därför inte göras någon kartläggning av eleverna när de börjar skolan. Pedagogerna i förskolan 
har ett schema, ett dokumentationsprotokoll som de fyller i som sedan lärarna kan ta del av. 
Lärare E berättar att man inom Montessoripedagogiken har ett individualiserat arbetssätt och att 
det således kräver noggrann dokumentation. Den dokumentation som förts om barnet tar lärarna 
i årskurs f-1 del av och sedan förs en muntlig kommunikation. Vidare berättar hon att de på 
skolan till viss del använder Nya språket lyfter! och att detta fungerar som ett stöd för 
dokumentation av elevernas utveckling.  

 

Lärares metoder och arbetssätt (ansvar Sofie och Moa) 

Gemensamt för alla lärare i vår undersökning är att de lägger mest fokus på syntetisk ljudmetod 
och avkodning i årskurs 1. Lärare A tror att man måste börja med att lära sig ljuden för att kunna 
läsa, så gör hon i sin undervisning och hon säger att det fungerar för hennes elever. Hon förklarar 
att hon endast använder syntetisk ljudmetod eftersom hon inte har några kunskaper om andra 
metoder. Elever kan få svårigheter med ljudstridiga ord om de inte behärskar syntetisk 
ljudmetoden menar Lärare B. Hon poängterar även att hon använder syntetisk ljudmetoden för 
att eleverna snabbt ska lära sig vokaler och konsonanter. Vidare säger hon att fokus mer ligger på 
avkodning än förståelse i årskurs 1. Lärare F framhåller även hon att läsförståelsen inte är det 
väsentliga i början utan att fokus ligger på avkodning. Hon pratar med eleverna om texternas 
innehåll men inte förrän eleverna fått flyt i sin läsning testar hon elever i läsförståelse. Att delvis 
använda sig av syntetisk ljudmetoden föredrar Lärare C då hon har mest erfarenhet av denna 
metod. Hon berättar vidare att för de elever som har svårt för läsning gäller det främst att 
fokusera på avkodning och att ljuda. För Lärare E som arbetar i en Montessoriskola är det en 
självklarhet att arbeta utifrån ljudningsmetoden då denna metod förespråkas i pedagogiken.  

 Dock menar fem av sju lärare att de blandar metoder då de anser att det inte enbart finns en 
metod som passar för alla elever. Lärare F säger att det gäller att anpassa metoder och arbetssätt 
utifrån behovet och eleverna i klassen. Vidare säger hon: ”att blanda metoder är a och o i 
undervisningen”. 
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Lärare B framhåller även hon att den bästa läraren är den som blandar metoder och att lärare 
måste våga släppa på det traditionella och stå för sina val av metod och arbetssätt. Lärare C 
förklarar att hon kombinerar helordsmetoden och ljudningsmetoden då vissa ord inte går att 
ljuda samman. Hon beskriver att ord som och, en, ett, mig, pappa och hej alltid kommer som 
ordbilder. Hennes förklaring till att använda helordmetoden har hon gemensamt med Lärare B, 
D och G som även de säger att helordsmetoden måste användas då vissa ord måste läsas som 
ordbilder. Lärare D framhåller att det är viktigt att eleverna kan skilja mellan bokstavens namn 
och bokstavens ljud eftersom det kan bli svårt att läsa om man inte kan skilja på dessa. Även 
Lärare A och Lärare G beskriver denna viktiga skillnad och förklarar att när eleverna kommer till 
skolan kan de ofta bokstäverna men har då nämnt dessa vid namn och inte ljud. Lärare G säger: 

Jag hade en pojke som skulle säga ordet bi men som uttalade bokstaven b som be, detta skapade 
då en svårighet då han uttalade ordet bi som bei, det blev då inte korrekt uttalat (Lärare G). 

Parallellt med den traditionella bokstavsinlärningen arbetar Lärare F med metoden Trageton, hon 
berättar att: ”eleverna ska lära sig läsa genom att skriva på datorn”. Orsaken till att hon valt 
metoden Trageton handlar om hennes eget dataintresse och att ta tillvara på de möjligheter som 
finns med att använda datorn i undervisningen. Hon tillägger att: ”många tror att bara för att man 
är gammal så har man inget intresse för datorer men så är det inte”.  

Det inledande arbetet med datoranvändningen är att eleverna ska träna att skriva med båda 
händerna på tangentbordet. Arbetet sker två och två och syftet är att de ska leka och 
experimentera med tangenterna. Eleverna får trycka på vilka knappar de vill och sedan leta efter 
ord som det råkade bli i det skrivna dokumentet. Vidare arbetar eleverna med att skapa ord 
utifrån en rad på tangentbordet. Detta menar hon också är ett sätt att lära sig att läsa. Ytterligare 
ett moment hon berättar om är att eleverna ska skriva text utifrån bilder som finns framme på en 
active board. Bilderna har valts ut utifrån elevernas erfarenhet och intressen. Det viktigaste 
arbetet kring hennes arbetssätt är att eleverna ska producera egna läseböcker som de sedan har 
möjlighet att läsa upp för klassen. För de elever som inte vill skriva brukar hon säga att de kan 
skriva på sitt eget sätt. Hon poängterar att man även kan få en handling i bild då det är en del i 
både läsandet och skrivandet. Hon framhåller att det gäller att läraren serverar ord och läsning på 
många olika sätt. Hon anser att det krävs mycket läsning och skrivning för att nå själva läsningen 
samt att man inte kan skilja på läsning och skrivning utan att de går hand i hand. Lärare F tror att 
hon väcker ett intresse för läsning genom att utgå från bilder och att använda sig av datorn i sin 
undervisning. 

Lärare D berättar att hon inte använder några läromedelsböcker i sin undervisning och att 
valet till hennes arbetssätt började för 15 år sedan då hon fick en ny årskurs 1. Hon planerade att 
inte använda sig av någon matematikbok utan endast laborativt material under hösten då hon 
ansåg att böckerna var så dyra att köpa in. Planen var att köpa in matematikböcker till 
vårterminen men hon upptäckte då att eleverna låg på så pass olika nivå att det inte skulle finnas 
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ett läromedel som passade för alla elever. Utifrån kursmålen skapade hon ett utvecklingsschema 
där hon kunde följa elevernas utveckling. Hon kom underfund med att hon kunde göra likadant 
inom läsning då hon inte ville utgå från tråkiga läseböcker:  

Jag såg lärare som gav hem läseboken som läxa, alla elever skulle läsa samma bok och samma 
stycke under hela veckan och jag tänkte, gud vad tråkigt! Eleverna skulle bli bra på att läsa, men fy 
så fruktansvärt tråkigt sätt att lära dem läsa, så skulle inte jag vilja göra, samma sak om och om igen 
(…) ”istället för läseböcker läser eleverna skönlitterära böcker. Det positiva med detta är att det 
alltid finns en bok som passar och intresserar någon. Detta kan vara svårt om man enbart 
använder färdiga läseböcker (Lärare D).  

På en anslagstavla i klassrummet kan eleverna sätta upp tips på bra böcker som de läst. Hon 
berättar att hon ofta hör eleverna ge boktips till varandra. Hennes undervisning bygger på 
laborativt material vars syfte är att motivera och inspirera till läsning. Lärare D berättar att hon 
har varit ute och föreläst om sitt arbetssätt och många lärare har blivit inspirerade men vågar inte 
släppa taget om sitt läromedel då de tror att de ska tappa kontrollen över elevernas utveckling. 
Hon berättar dock att hon har väldigt bra koll var eleverna befinner sig i sin utveckling genom sin 
noggranna dokumentation. Hon berättar vidare att detta arbetssätt kräver noggrann 
dokumentation av elevernas utveckling och framsteg. 

Lärare D sitter med varje enskild elev var 14:e dag och lägger upp en individuell planering för 
de kommande två veckorna. Alla elever arbetar i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Med 
detta arbetssätt blir således eleverna delaktiga i sitt eget lärande då de är medvetna om var de 
befinner sig, vad de bör kunna samt vad de ska hinna göra under två veckor. När 14 dagar gått 
utvärderar läraren och eleven tillsammans hur arbetet har gått. Hon fyller i en kommentar som 
sedan skickas hem till föräldrarna så att de kan läsa och kommentera. På så sätt blir både elever 
och föräldrar delaktiga i lärandet vilket hon tycker är positivt. 

Lärare E som ju arbetar i en Montessoriskola berättar att redan i förskolan börjar 
läsinlärningsprocessen som utgår från att man skriver för att lära sig att läsa. Hon beskriver att 
eleverna går i åldersblandade grupper, f-1 och 2-5 och att lärare inom Montessoripedagogiken har 
till uppgift att fungera som handledare och ska skapa förutsättningar att eleven lär sig. Hon 
berättar vidare att man har tilltro till elevens förmåga att söka kunskap och ta till sig kunskap, 
vilket baserar sig på mycket respekt för eleven och den vuxne ska fungera som en förebild. Miljön 
måste vara aktivt tilltalande där eleven stimuleras till kunskapssökande. Allt material finns 
lättillgängligt i hyllor i barnens nivå. Allt lekmaterial är uppbyggt så att man börjar från vänster till 
höger, detta för att efterlikna läsriktningen. Det finns en tydlig arbetsgång i läsandet. Ett steg i 
barnens läsning är att börja med sandpappersbokstäver som barnen börjar med redan när de är 
tre år, då hon menar att det är vid den åldern som barn brukar börja intressera sig för bokstäver. 
Hon beskriver vidare att barnet ska börja känna på dessa bokstäver då Montessori säger att: ”det 
som ska in i huvudet måste gå genom handen för handen är hjärnans redskap” (Lärare E). När 
barnen kan minst tio bokstäver används materialet rörliga alfabetet, en låda med bokstäver som 
eleverna kan bilda ord med. Rörliga alfabetet syftar till att lära sig bokstäver och ljud. Bokstäverna 
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läggs sedan ihop och bildar ord som så småningom bildar nya och längre ord. Alla bokstäver lärs 
in som gemener då detta är vanligast i skriftspråket. Därefter kommer skrivningen då eleven själv 
skriver med penna ganska länge innan de kommer till att läsa de andra har skrivit. 

Tanken och orsaken när man skriver är att det man skriver är något som man redan vet, ens egna 
tankar som man vill få ut på papper. När man läser tar man del av andras tankar och det är mer på 
en avancerad nivå, att läsa än skriva (Lärare E). 

Lärare E berättar att arbetet är mycket individualiserat och att de gör veckoplanering med varje 
enskild elev i årskurs 1. Eleverna har således ett stoff som de ska arbeta med under en veckas tid. 
Innan läraren gör en veckoplanering med en elev krävs det noggrann föreberedelse av läraren. 
Under planeringstillfället lägger läraren fram ett förslag på planering och därefter förs en dialog 
med eleven där eleven har möjlighet att ge sitt godkännande och ta upp eventuella funderingar. 
På så sätt menar Lärare E att eleven blir aktivt i sitt eget lärande vilket skapar självkänsla. Vidare 
säger hon att: ”barnet måste bygga upp en självkänsla. Det leder till att barnet trivs och tycker det 
är kul och vill lära sig. På så sätt blir barnet generös mot andra och kan hjälpa till”. En av 
orsakerna till det individualiserade arbetssättet anser Lärare E är att man inte kan ha 
gemensamma genomgångar eftersom alla elever ligger på så olika nivå. Hon förklarar: 

Tänk att man har 25 barn i en årskurs 1 där man ska introducera exempelvis läsinlärning. Alla 25 
barn ligger på olika nivå. Om man som lärare står och pratar om någonting för dessa 25 elever är 
det endast på en lagom nivå för cirka 5 elever som lyssnar och är intresserade av det läraren talar 
om. 7 elever kan redan det som läraren talar om, det bli därför ointressant. Och för en annan 
grupp är det alldeles för svårt så de slutar lyssna av den anledningen. Man når därför bara en liten 
grupp i mitten (Lärare E). 

I längden menar hon att det blir en tråkig skola om eleverna måste sitta och lyssna på sådant som 
de redan kan eller på något som är alldeles för svårt. Hon menar att individualisering är det enda 
sättet att komma ifrån detta. Genomgångar sker därför för små grupper på skolan. Dock menar 
hon att det finns ett värde i att göra saker tillsammans då detta bidrar till att eleverna känner 
gemenskap med varandra.  

Att individualisera menar även lärare G inte är några problem i årskurs 1 medan Lärare A 
anser det svårt att individanpassa undervisningen då vissa har kommit så långt att de kan läsa 
kapitelböcker medans andra fortfarande läser ord som le, lo, so och os.  

Sex av sju lärare i undersökningen använder traditionellt bokstavsarbete i årskurs 1. 
Gemensamt för dem är att de utgår från ett arbetsschema utifrån ett visst antal moment som 
eleverna ska utföra för varje bokstav. Lärare F fokuserar på det eleverna redan kan och menar att: 

Skrivdelen är en del av läsinlärning och när vi startar med bokstavsinlärning får alla börja på vilken 
bokstav de vill. Där har vi lite av LTG metoden men ändå inte Ulrikas Leimars tankar fullt ut men 
att jag lyssnar på vad de kan och tar tillvara på det (Lärare F). 

Lärare A, D och G låter också sina elever välja vilken bokstav som de ska arbeta med. Lärare F 
poängterar att även om man är en god läsare och kan alla bokstäverna så ska man skriva igenom 
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alla bokstäver i sin bokstavsbok. Lärare B och C däremot beskriver att alla elever arbetar med 
samma bokstav som läraren valt ut under ungefär en veckas tid. Orsaken till valet att eleverna 
arbetar med samma bokstav menar Lärare C är för att hon vill ha kontroll över vad de arbetar 
med. Hon försöker anpassa uppgifterna efter vad de redan kan men samtidigt måste alla få 
samma grund. Hon menar att det inte är säkert att en bra läsare är en bra skrivare och det är 
viktigt att alla lär sig forma bokstäverna på ett korrekt sätt. Lärare C börjar vanligtvis med 
bokstäverna o, s, l och a då dessa är högfrekventa bokstavsljud. Hon brukar vänta med 
bokstäverna k, f, t, b och d då dessa kan vara svåra att lära sig.  

Lärare E använder inte traditionellt bokstavsarbete och menar att det är förödande att låta 
elever som redan behärskar läsning och skrivning göra saker som de redan kan bara för att det 
ingår i ett arbetsschema. Hon menar att det är kränkande och att man inte får göra så mot sina 
elever. Att lärare väljer att eleverna arbetar med samma sak tror hon handlar om lärarens behov 
av trygget. Hon tror att många lärare låter eleverna göra saker vare sig det behövs eller inte. 

Metoder för att ge lässtrategier och stöttning vid läsning skiljer sig mellan de olika lärarna. 
Lärare C säger att hon framförallt peppar sina elever till läsning och skrivning. Dock menar hon 
att man inte får pressa eleverna för hårt men att lite press behövs då hon märkt att elever blivit 
mindre och mindre motiverade. Hon berättar att hon märkt en stor skillnad under de år hon 
arbetet som lärare och att: ”det är inte självklart att alla vill lära sig läsa eller ser nyttan av det så 
man får börja där”. För att ytterligare motivera eleverna till läsning brukar hon koppla till idrott, 
då många elever i klassen är idrottsintresserade. På så sätt knyter hon an till elevernas 
erfarenhetsvärd: 

Vill du bli bra på bandy eller vill du bli bra på att springa så måste du träna bandy och träna på att 
springa. Likaså är det med läsning. Enda sättet att bli bättre på att läsa är att läsa, det finns ingen 
annan väg (Lärare C). 

Lärare E stöttar sina elever genom att ge dem förutsättningar för att komma vidare i sin läsning. 
Ett sätt är att ge eleverna lämpligt bokstoff eftersom läsning måste vara meningsfullt redan från 
början. Hon försöker därför undvika att elever ska behöva läsa mor ror och far är rar då detta 
inte är meningsfullt, det gäller att hitta böcker med roligt innehåll. Hennes inställning är att elever 
idag lär sig läsa på ett eller annat sätt, det är ingenting som Lärare G gör utan hon erbjuder 
eleverna många olika möjligheter och strategier. Utifrån hennes långa erfarenhet som lärare 
berättar hon att eleverna förr låg på samma nivå, då eleverna vanligtvis inte gått på förskolan. Alla 
elever skulle därför undervisas på samma sätt. Man arbetade med en bokstav i taget och 
resterande bokstäver skulle inte visas för eleverna. Nu i efterhand förstår hon hur torftigt det 
måste ha varit då man inte kunde bilda några ord och eleverna inte fick tillgång till att lära sig 
även om de ville. Hon menar att det förr inte fanns samma läsmöjligheter som dagens elever har 
tillgång till. Det finns idag oändligt många saker som kan göra att eleverna lär sig läsa vilket är 
positivt och ger många möjligheter. Lärare A anser att man aldrig kan läsa för mycket samtidigt 
som Lärare B anser att det inte har så stor betydelse vad eleverna läser, det viktiga är att få igång 



32 
  

dem så att de får flyt i sin läsning. Hon nämner även att eleverna har möjlighet att koppla till 
bilder i de första läseböckerna. Hon har dock uppmärksammat att om det finns bilder och 
meningar som ofta upprepas finns en risk att eleverna gissar sig fram. Det är därför bra att hitta 
böcker där det finns variation på meningar i texten.  

Det finns många olika anledningar till lärarnas val av metod. Flera av de intervjuade menar att 
kollegor har haft ett stort inflytande på deras arbetssätt. Lärare A som inte har så lång erfarenhet 
av yrket berättar att hon har tagit del av sina kollegors erfarenhet och arbetssätt och sedan 
anpassat det till sitt eget synsätt och vad hon tror passar sina elever. Även Lärare B menar att 
kollegor bidragit med många tips och idéer. Lärare B, F och G berättar att deras erfarenhet ligger 
till grund för val av arbetssätt. Lärare F har alltid varit en sökare och hennes dataintresse väcktes 
tidigt. Hon ville ta tillvara på de möjligheter som finns med att använda datorn i undervisningen 
för att på ett lustfyllt sätt skapa intresse för läsning och skrivning. Det som har påverkat Lärare C 
mest tror hon är den första kollegan och praktiken under utbildningen. Men mer generellt menar 
hon att, arbetar man på en skola som arbetar utifrån en viss metod kan det lätt bli att man följer 
sina kollegors arbetssätt då det inte alltid är lätt att gå mot strömmen. Lärare E valde att arbeta 
inom Montessoripedagogiken främst för att Montessorifilosofin intresserar henne och dess syn 
på människan. Barnet ses som aktivt med intresse att lära sig och man har tilltro till barnets 
förmåga att söka kunskap.  
 

Högläsning och läsintresse (ansvar Moa) 

Gemensamt för samtliga lärare i undersökningen är att de använder sig av högläsning dagligen i 
sin undervisning. Lärarna hävdar att högläsning är ett bra sätt att väcka elevernas intresse för 
läsning. Lärare B berättar att hennes mål med högläsning är att fånga elevernas intresse så att de 
själva blir motiverade att läsa. Lärare A berättar vidare att högläsningen bidrar till en mysig stund 
för eleverna då de kan koppla av, något som även Lärare C instämmer i. Lärare C menar också att 
det är viktigt att man pratar om det man läst då eleverna ges möjlighet att utbyta tankar och 
åsikter som kommer upp under högläsningen något som även Lärare D tycker är viktigt. Enligt 
Lärare E är högläsning viktigt dels för att visa att det finns böcker och påvisa att det är roligt att 
ta till sig vad någon annan person har skrivit och tänkt. Högläsning är en bidragande orsak till att 
eleverna utvecklar ett rikare språk menar Lärare E och hon har erfarenhet av att det visar sig 
tydligt att elever som läser mycket också skriver bättre. Vidare berättar hon att dessa elever har ett 
rikare ordförråd och de är mycket bättre på att formulera meningar och använda skiljetecken. 
Hon påpekar dock att det inte är säkert att högläsning är lämpligt för alla elever och därför kan 
man läsa i mindre grupper där läraren valt ut en bok som passar gruppen. Lärare E poängterar 
dock att det finns ett värde i att göra saker där alla är med. Högläsning är språkutvecklande på 
många sätt därför anser Lärare F att det är viktigt att även föräldrarna läser högt för sina barn då 
hon menar att: ”i hemmet har eleverna större möjlighet att kommunicera språket vilket vi även 
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arbetar med i skolan men det blir ju inte riktigt på samma sätt men i hemmet kan man göra 
otroligt mycket”. Vidare uppmuntrar hon eleverna att ställa frågor och diskutera bokens innehåll 
efter högläsningen och hon berättar att de pratar om många nya ord som utvecklar ordförrådet. 

Eleverna måste lära sig lyssna och lära sig se inre bilder som tränas vid högläsning menar 
Lärare G. Hon berättar vidare att eleverna ofta vill titta på bilderna i texten men Lärare G säger 
att: ”dagens barn har svårt att skapa inre bilder till texter och böcker som de kommer i kontakt 
med eftersom de är så vana att se en bild som de kan förknippa saker och ting till”.  

Hon väljer därför medvetet att inte visa bilderna för eleverna när hon läser och frågar istället 
eleverna hur de tror att bilderna ser ut och berättar då för eleverna att alla gör egna tolkningar 
och att det inte finns något rätt eller fel. Lärare A anser det också vara betydelsefullt för eleverna 
att träna sig i att se inre bilder vid högläsning, något som hon stimulerar genom att läsa med 
inlevelse, härma och byta röstläge. Lärare G poängterar även vikten av att göra föräldrarna 
delaktiga i sina barns läsning och läsinlärning. Hon talar om för föräldrarna att högläsning främjar 
elevers läsinlärning och att det är viktigt att föräldrarna läser för sina barn. 

För att väcka intresse för läsning går samtliga lärare till biblioteket med sina elever. Lärare F 
ser biblioteket som en möjlighet att inspirera eleverna till läsning. Lärare B berättar att hon har 
olika typer av böcker i klassrummet för att stimulera och inspirera eleverna till läsning. Hon tror 
dock att det inte har någon betydelse vad eleverna läser i början utan det viktigaste är att få flyt i 
elevernas läsning. Hon berättar vidare att hon tog med sig några bamsetidningar till skolan och en 
pojke i klassen som inte alls hade något intresse för läsning tog till sig bamsetidningarna direkt 
och kom helt in i läsandets värld. Med denna erfarenhet i baktanke förstår hon att: ”det är viktigt 
att hitta något som fångar elevernas intresse”.  

Lärare C berättar att det inte är en självklarhet att alla elever vill lära sig läsa eller ser nyttan av 
att kunna läsa. Hon menar då att det är viktigt att få eleverna att bli motiverade och väcka deras 
intresse för läsning genom att de får lyssna till högläsning och skapa lustfyllda lässituationer. 
Lärare E däremot framhåller att det inte handlar om att fånga elevers intresse för läsning utan 
snarare om att underhålla intresset då hon menar att det inte finns något barn som inte vill lära 
sig att läsa. Hon säger att det är vikigt att: ”man försöker introducera dem i bokens värld”. Hon 
berättar vidare att det handlar om att hitta roligt lässtoff till eleverna och att det finns tillgång till 
olika typer av böcker. Hon skapar även egna böcker vilket hon tror inspirerar till läsning. 
 

Läromedel (ansvar Sofie) 

Gemensamt för Lärare A, C, F och G är att de på något sätt i sin undervisning använder sig av 
läromedlet Läs med oss. Dessa böcker är indelade i tre svårighetsgrader vilka är Ola, Elsa eller Leo. 
Ola innehåller lite text och många bilder, i Elsa-boken är det lite mer text och Leo innehåller 
mycket text med få bilder. Alla tre böckerna handlar om samma sak men med olika mycket text. 
Lärare A och F berättar att varje lässtund börjar med att eleverna ska läsa ur Läs med oss i tio min. 
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Därefter får de läsa något ur en skönlitterär bok. Lärare A berättar att eleverna får ett visst antal 
sidor som de ska läsa under några veckors tid. Sedan ska eleverna kunna läsa texten med flyt, se 
orden och inte behöva ljuda sig fram. Hon beskriver att det kan verka enformigt att läsa samma 
text så pass länge men hon menar att man aldrig kan läsa för mycket. Läromedlet tycker hon är 
bra därför att texterna tar upp områden som eleverna känner igen då mycket handlar om skolan. 
Lärare F säger att hon använder läromedlet Läs med oss som en del i läsinlärningen och inte ett 
läromedel som hon följer till punkt och pricka. Skolan har länge haft böckerna och hon anser att 
det är ett strukturerat läsmaterial. Fördelen med dessa böcker är att de är indelade i tre nivåer, 
man får således ett system som rullar på och fungerar. Då alla tre böcker handlar om samma sak 
på samma sida med olika mycket text kan man samtala om innehållet med hela klassen. Vissa 
kapitel har hon dock tröttnat på med åren men säger vidare att det inte spelar någon roll vilken 
läsebok eleverna har i början, det viktiga är att de läser. Lärare C och G använder Läs med oss 
endast som läsläxa. Lärare G motiverar valet av läromedel genom att säga: ”jag tycker att Ola, 
Elsa, Leo böckerna är guld värda då de handlar om något vettigt, något som jag tror även 
eleverna tycker är intressant”. Vidare säger hon att innehållet i Läs med oss är bra då det handlar 
om en familj och vanliga barn, det är således inga konstigheter utan ett enkelt innehåll att förstå 
för eleverna. Hon förklarar att: 

Jag tror inte att eleverna förstår att Ola är den som inte kan läsa och att Leo är den som är smart. 
Man kanske förknippar Leo som smart men jag tror inte att eleverna förknippar själva texten med 
hans smarthet. Eleverna har olika böcker och de är medvetna om att böckerna har olika mycket 
text och är indelade i olika nivåer. Jag talar ganska snabbt om för eleverna att vi människor inte är 
lika, att vi alla lär oss olika och olika snabbt och att vi har olika förutsättningar (Lärare G). 

Vidare berättar hon att skolan har haft Läs med oss under många år och att skolan generellt valt ut 
detta material därför att det är så pass bra innehåll som stimulerar eleverna. Lärare C har som 
ovan nämnts Läs med oss som läsläxa men anser dock att det blir tradigt efter ett tag då eleverna 
läser om samma personer hela tiden. Dock menar hon att: ”det blir ett begränsat innehåll om 
texterna ska vara lättlästa, det kan man inte komma ifrån”.  

Lärare D har valt att inte utgå från någon traditionell läsbok utan valt att enbart använda 
skönlitterära böcker i sin undervisning. Det finns då alltid en bok som passar för någon vilket 
hon anser är svårt om man använder färdiga läromedel. Hon använder mycket laborativt material 
för att inspirera till läsning. När vi frågade om traditionella läromedel fick vi till svar att: ”jag 
tycker att Ola, Elsa, Leo böckerna är dyngtråkiga”.  

Lärare E använder sig inte av några läroböcker eller traditionella läseböcker. Det finns mycket 
laborativt material, exempelvis spel som stimulerar läsintresset och eleverna gör även många 
böcker själva. Vidare berättar hon att det finns mycket utrymme för eleverna att läsa skönlitterära 
böcker. Hon anser att det finns en övertro till läromedel och säger att läromedel kan vem som 
helst skriva nuförtiden och det behöver inte vara bra för det.  
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Lärare B berättar att de från början hade Läs med oss men hon anser att dessa är lite tråkiga. 
Hon vill: ”hitta böcker med variation och som skapar ett intresse för läsning, speciellt viktigt är 
det för elever som inte gillar att läsa”. Nu använder hon läromedlet Bokslottet vilket är läseböcker 
som är indelade i tre nivåer, förberedande läsning, nybörjarläsning och fortsatt läsning. Hon anser 
att detta läromedel är bra men det är mycket att hålla reda på då detta läromedel innebär att 
eleverna läser en bok under en veckas tid och sedan är det dags att byta till en annan bok.  

 

Läsläxor (ansvar Moa) 

Lärare A, B, C, D, E, G berättar att de ger läsläxa till eleverna i årskurs 1 men det varierar när 
lärarna börjar introducera läsläxan. Lärare A berättar att hon börjar med läsläxa ungefär tre 
veckor in på höstterminen i årskurs 1. Då har Lärare A en uppgift som går ut på att eleverna varje 
vecka har hemläsning där eleverna läser ur valfri bok under femton minuter dagligen. Lärare A 
ser helst att eleverna inte läser serietidningar utan det ska vara skönlitterära böcker. I början läser 
elevens föräldrar men när de sen börjar behärska läsning läser eleven på egen hand.  Föräldrarna 
får varje vecka hemskickat ett läsprotokoll där de fyller i vilken bok som eleven eller föräldrarna 
läst och vem författaren till boken är. Sedan får eleverna till uppgift att rita och skriva till boken 
med hjälp av sina föräldrar. Lärare B börjar introducera läsläxa efter höstlovet då eleverna 
vanligtvis börjat komma igång med bokstäver och läsning. Lärare B påpekar att hon använder 
helordsmetoden vid arbete med läsläxan, eleverna ska då leta ord och hitta bokstäver i orden. 
Eleverna får varje vecka med sig ett lässchema som föräldrarna ska kommentera. Hon menar 
dock att om en elev inte kommit igång med sin läsning är det helt meningslöst att använda sig av 
läsläxa som endast innehåller enstaka ord. Det är inte roligt för eleven.  Hon berättar att det alltid 
finns elever som vill börja tidigare med läsläxa och då ges den möjligheten men hon förhör då 
inte eleven.  

Lärare C däremot använder sig av läromedlet Läs med oss som läsläxa. Detta läromedel finns i 
tre svårighetsgrader. Eleverna börjar vanligtvis med läsläxa strax innan höstlovet beroende på 
elevgruppen. Lärare C märker snabbt vilka föräldrar som är mån om läsläxan då föräldrarna får 
hem en läsjournal där de kommenterar om eleven och föräldrarna läst tillsammans. Syftet med 
läsjournalen är att det sker en kommunikation mellan henne och föräldrarna. Förhöret på läsläxan 
kan se olika ut, ibland läser eleverna för henne och ibland läser de i grupp. Det har även hänt att 
eleverna får läsa högt för klassen men detta är något som Lärare C är försiktig med då hon inte 
tvingar någon att läsa högt i klassen. 

Lärare G däremot anser att det är viktigt att eleverna får läsa högt för klassen. Hon förklarar 
vidare att det förr var en tabu att eleverna skulle läsa högt, det ansågs vara fult och man skulle 
inte förnedra sina elever, speciellt inte de svaga läsarna. Hon tror att dessa tankar kring 
högläsning fortfarande finns ute i skolans verksamhet men hon hävdar att det finns en skillnad på 
att läsa tyst och att läsa högt. När man läser tyst får man ingen intonation och det blir entonigt, 
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detta behöver eleverna träna på och denna träning kan ske via högläsning. Lärare C säger att hon: 
”brukar poängtera för sina elever att enda sättet att bli bra bättre på att läsa är att läsa, det finns 
ingen annan väg”.  

Lärare D berättar att hon inte använder sig av läseböcker utan eleverna läser vad de vill när de 
har läsläxa. Läsläxan innebär att läsa en kvart varje dag och detta ansvar lägger hon över på 
föräldrarna. Föräldrarna ska sedan skriva sin signatur och en kommentar i läsprotokollet, detta är 
även ett bra sätt att dokumentera och använda till utvecklingssamtalen. 

Eleverna börjar med läsläxa strax efter jullovet i årskurs 1 berättar Lärare E. Liksom lärare D 
och A använder Lärare E inte läseböcker utan eleverna får istället läsa skönlitterära böcker. Hon 
förklarar att hon vill uppmuntra eleverna till läsning och poängterar att läsning är jätteviktigt.    

Lärare F däremot ger inte eleverna någon läsläxa som ska gå fram och tillbaka mellan hem och 
skola eftersom hon anser att man inte kan ställa krav på föräldrarna att sitta och traggla läsläxa 
dagligen. Hon anser att det inte fungerar att ha en gemensam läsläxa då alla elever kommit olika 
långt i sin läsutveckling. En del av hennes elever läser kapitelböcker medan andra endast lärt sig 
några enskilda bokstäver. Lärare F ställer dock krav på att föräldrarna läser högt för sina barn 
hemma något som hon lyfter på första föräldramötet i årskurs 1. Hon berättar för föräldrarna att: 
”läsning är en färskvara så det måste man hålla på med hela tiden”. Hon hävdar att det inte räcker 
att läsa endast i skolan utan det måste eleverna också träna hemma. 

Lärare G berättar att det är lite olika när eleverna börjar med läsläxa. Hon använder sig av 
läromedlet Vi läser som läsläxa. De elever som inte kommit så långt i sin läsutveckling får enklare 
övningar med få bokstäver och korta ord då hon ändå vill att de ska känna att de läser och 
upplever läsandets konst. Utifrån Läs med oss materialet har eleverna blivit tilldelade en varsin bok 
utifrån den nivå som de ligger på. Innan eleverna tar hem sin läsläxa läser de för henne en gång 
och hon anser att: ”det är jätteviktigt att jag som lärare lyssnar på elevernas läsläxa varje vecka”. 
Vidare berättar hon att hon hör om eleverna läser läsläxan utantill när hon lyssnar till eleverna 
varje vecka.  

 

Sammanfattning av resultatet 

Lärarnas bedömning av elevernas läsutveckling (ansvar Sofie) 

Alla lärare i undersökningen får en överlämning, någon form av dokumentation från lärarna i 
förskoleklassen. Fem lärare har elever som arbetat utifrån Bornholmsmodellen i förskoleklassen, 
vilket de alla ser som positivt för elevernas lärande. Utöver dessa är det Lärare C som tar emot 
elever som inte arbetar utifrån en särskilt metod och Lärare E vars elever kommer från en 
Montessoriförskola. Hur läraren bedömer elevernas läsutveckling sker främst på två olika sätt. 
Gemensamt för lärare A, D, F och G är att de arbetar i samma kommun där de alla följer LUS. 



37 
  

Gemensamt för Lärare B och C är att de arbetar inom en kommun där de följer Nya språket 
lyfter!. Lärare E som arbetar inom Montessori dokumenterar elevernas utveckling delvis genom 
ett dokumentationsprotokoll och delvis genom Nya språket lyfter! 

 

Lärares metoder och arbetssätt (ansvar Sofie) 

Alla lärare i undersökningen använder sig av syntetisk ljudmetod då de anser att eleverna från 
start måste lära sig kopplingen mellan ljud och bokstav. Lärare E fortsätter att använda sig av 
ljudmetoden och även Lärare A då hon inte har någon kunskap om andra metoder. Resterande 
fem lärare framhåller att de blandar metoder för att skapa en meningsfull undervisning. Lärare E 
arbetar utifrån Montessoripedagogiken, Lärare F använder delvis metoden Trageton och Lärare 
D som inte har något namn på sin metod men beskriver det som ett individualiserat arbetssätt 
med fokus på laborativt material för att utveckla läsandet hos sina elever.  

De lärare som har lång erfarenhet tror att grunden för deras arbetssätt beror på deras 
erfarenhet men att deras eget intresse och kollegor har spelat stor roll. För den lärare som har 
minst erfarenhet av att arbeta i skolan har kollegor hjälpt henne mest.  

Högläsning och läsintresse (ansvar Moa) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga lärare i undersökningen använder högläsning 
främst för att väcka elevernas intresse för läsning samt att få eleverna att börja läsa på egen hand. 
Gemensamt för lärare E och F är att båda anser att högläsning främjar elevernas språkutveckling 
och ordförrådet utökas om samtal om boken förs menar även Lärare C och D. Föräldrarna har 
en viktig del i elevernas läsutveckling menar Lärare F och G då de förklarar att föräldrarna bör 
läsa högt för sina barn då högläsning främjar läsinlärningen. Lärare B och E förklarar att det 
gäller att hitta roligt lässtoff och ha tillgång olika typer av böcker i klassrummet för att motivera 
eleverna till läsning. 
 

Läromedel (ansvar Sofie)  

Fem lärare i undersökningen använder sig av läseböcker som alla är indelade i tre olika 
svårighetsgrader. De anser det positivt att det finns en bok som passar varje elevs nivå. Dessa 
används antingen som en bok att läsa i klassrummet eller som en läsläxa. De övriga två använder 
endast skönlitteratur i sin undervisning blandat med laborativt material som utvecklar och 
stimulerar läsförmågan. Deras elever gör även egna böcker som finns tillgängliga att läsa i 
klassrummet.  
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Läsläxor (ansvar Moa)  

Sammanfattningsvis visar resultatet att sex av sju lärare ger läsläxa i årskurs 1. Den som inte 
använder sig av läsläxa menar att eleverna ligger på så olika nivå i läsningen vilket gör det svårt att 
ha en gemensam läsläxa. Lärare G och C använder sig av läseböcker till läsläxa medan Lärare A, 
D och E låter eleverna välja en valfri bok som de har hemma till läsläxa. Lärare B däremot 
använder helordsmetoden vid läsläxa, eleverna har då till uppgift att leta ord och hitta bokstäver i 
orden. Gemensamt för samtliga lärare är att de använder sig av läsprotokoll som föräldrarna fyller 
i varje vecka.   
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Diskussion  

Vi börjar med att diskutera och analysera vårt resultat utifrån tidigare forskning och våra egna 
tankar och åsikter. Vi avslutar med en kort slutsats om vad vi lärt oss och tar med oss ut i skolans 
verksamhet. 
 

Diskussion och analys 

Larson, Nauclér och Rudberg (1992 s 23) har skrivit boken Läsning och läsinlärning där de menar 
att i stort sätt alla läsinlärningsmetoder är uppbyggda utifrån en kombination av analytisk och 
syntetisk ljudmetod. Utbildningsradion (101216) har gjort en intervju med doktorand och 
lärarutbildaren Barbro Westlund som menar att det inte finns en bästa metod vid läsinlärning 
eftersom man måste individanpassa undervisningen efter eleverna. Denna uppfattning 
överrensstämmer med de intervjuade lärarnas åsikter i vår undersökning. De menar att man 
måste anpassa metoder och arbetssätt utifrån elevernas behov och förutsättningar. Vi anser också 
att man måste blanda metoder och att man inte kan ställa analytisk och syntetisk ljudmetod mot 
varandra utan att båda fyller en funktion beroende på elev och tillfälle. Det viktigaste är att 
läsinlärningen sker i meningsfulla sammanhang.  

Det finns många böcker som behandlar syntetisk ljudmetod. Professor Carsten Elbro (2004 s 
111-112) och Blomqvist & Wood (2006 51-52, 58-59) rekommenderar att man börjar med 
syntetisk ljudmetod, där det inledande arbetet är att koppla ljud och bokstav. Det visade sig att 
samtliga lärare vi intervjuat inleder med syntetisk ljudmetod där fokus ligger på avkodning. Elbro 
(2004 s 11) skriver att eleverna måste bli medvetna om att ord kan delas upp i fonem och på så 
sätt har de möjlighet att snabbt bli självständiga läsare. Syntetisk ljudmetod bidrar även till att 
eleverna blir bättre på att stava och får en bättre förståelse för texternas innehåll. Ejeman & 
Molloy (1997 s 45, 67) menar däremot att de inte kan förespråka en metod för alla elever som 
skulle vara den bästa vid den första läsinlärningen. En del elever upptäcker principerna för 
läsning på egen hand, en del elever kräver noggrann systematik utifrån ljuden och andra 
upptäcker läsningen genom stavelser. Detta ligger till grund för deras argument varför man inte 
enbart kan börja med en specifik metod vid den fösta läsinlärningen.  

Fem av de sju intervjuade lärarna i undersökningen tar emot elever som har arbetet utifrån 
Bornholmsmodellen. De är alla mycket positiva till denna metod som utgår från språklekar, då de 
menar att metoden ger en god grund för fortsatt läsning. Lundberg (2007, s 6) skriver att det är 
viktigt att barn varje dag får arbeta med språklekar då det bidrar till bättre förutsättningar för att 
klara läs- och skrivinlärningen bättre i skolan.  



40 
  

Att använda sig av högläsning i undervisningen är något som alla intervjuade lärare använder 
sig av dagligen. Eftersom det inte är en självklarhet att eleverna får ta del av högläsning i hemmet 
eller ser sina föräldrar läsa är det extra viktigt att de får ta del av detta i skolan då högläsning 
bidrar till bland annat ökat ordförråd.  

Under många år har läseboken haft en central roll i den första läsundervisningen. Läsebokens 
funktion är att det finns en gemensam text som ger lärare och elever ett gemensamt innehåll att 
samtala om. De fem lärare som använder läsebok i vår undersökning har valt läseböcker som 
finns i tre nivåer. Syftet med att det finns tre nivåer är att eleverna ska få en lämplig bok utifrån 
var de befinner sig i sin läsutveckling. Vi ser både för och nackdelar med att utgå från en läsebok. 
Som nyexaminerad lärare kan en gemensam läsebok vara en trygghet samt att man har kontroll 
över vad eleverna läser. För mer erfarna lärare som alltid utgått från en läsebok tror vi att de går 
mer på rutin då de vet att en gemensam läsebok fungerar och ger resultat. Vi tror att många lärare 
håller med Lärare G som menar att det måste finnas en läsebok för att det ska bli en bra 
läsinlärning.  

Två lärare använder sig inte utav läseböcker i sin undervisning utan läsningen bygger endast på 
skönlitterära böcker. Med skönlitterära böcker menar de att det alltid finns en bok som passar 
och intresserar någon vilket kan vara svårt med färdiga läseböcker. Motivationen och intresset 
tror vi ökar om eleven själv får välja ut en bok snarare än om eleven måste läsa en bok som hela 
klassen ska läsa. Ändå är läseboken högt prioriterad trots att Sverige är ett av världens rikaste 
länder när det handlar om utbudet barnboksförfattare och barnboksutgivare. Pedagogen och 
författaren Anne-Marie Körling (2003 s 21-22) menar att lärare måste våga släppa taget om 
läseboken till förmån för skönlitterära böcker då det finns ett stort utbud av dessa och vi faktiskt 
har skönlitterära böcker inom räckhåll i vårt land. Hedström (2009 s 29) har i sin bok L som i läsa 
M som i metod intervjuat förskolläraren Maria Rydqvist som menar att orsaken till att fler lärare 
inte använder endast skönlitterära böcker kan bero på att skönlitterärt läsande vanligtvis inte ses 
som skolarbete utan något eleverna får ägna sig åt om de är färdiga med en uppgift eller om det 
finns tid över.  

Elbro (2004 s 194) skriver att läraren måste ha goda kunskaper om läsning då han menar att 
detta kan vara helt avgörande för om eleverna kommer att lyckas med sin läsning. Om läraren har 
kunskap om hur elever generellt bär sig åt i nybörjarfasen i sin läsutveckling desto mer kan 
läraren förlita sig på sin erfarenhet, utbildning eller den generella kunskapen om läsning. Lärare A 
som endast undervisat en termin anser inte att lärarutbildningen har givet henne tillräckligt med 
kunskaper om läsinlärning. Hon är därför tacksam att hon har fått Lärare F som mentor då hon 
har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av läsinlärning. Fridolfsson (2008 s 38) anser att 
mentorskap är av stor betydelse och hon bedömer att nyexaminerade lärare inte bör arbeta 
ensamma med läsundervisningen. Givetvis kan även nyexaminerade lärare ha fått en bra 
utbildning i läsinlärning men hon menar ändock inte att man är fullärd. De teoretiska 
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kunskaperna man fått om läsinlärning måste praktiseras ute i verksamheten och i samarbete med 
en mentor.  

Lärare E tror att alla barn idag vill lära sig att läsa och att det inte handlar om att läraren ska 
väcka ett intresse för läsning utan att det snarare handlar om att underhålla det med roligt lässtoff. 
Detta beskrivs även av Fridolfsson (2008 s 36) som menar att barn känner en stark motivation att 
lära sig läsa när de börjar skolan. Utbildningsradion (101216) har intervjuat studierektor och 
lärarutbildaren Inger Nordheden som anser att det i vår kultur verkar finnas en drivkraft i att vilja 
lära sig att läsa. Lärare C däremot berättar att hon mer och mer måste motivera sina elever då det 
idag inte är självklart att de vill lära sig läsa. Liksom Fridolfsson (2008 s 23) tror vi att det kan 
bero på att eleverna inte ser nyttan av att kunna läsa i så tidig ålder. Orsaken kan även bero på att 
eleverna enbart förknippar läsning med skolan och inte någonting som de behöver använda på 
fritiden. Vi tror dock att majoriteten av eleverna är nyfikna och vill lära sig att läsa när de kommer 
till skolan. Vi tycker att en av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa läsglädje eftersom 
läsupplevelserna i de tidiga åldrarna måste vara positiva.  
 

Slutsats 

Alla de intervjuade lärarna inleder läsningen i årskurs 1 med den syntetiska ljudmetoden. Fyra av 
sju lärare i undersökningen arbetar inte utifrån en utarbetad pedagogik. Resterande tre lärare 
arbetar utifrån en specifik metod. En använder sig av metoden Trageton, en annan utgår från 
Montessoripedagogik och den sista har inte något namn för sin metod men beskriver det som ett 
individualiserat arbetssätt. Majoriteten arbetar utifrån traditionellt bokstavsarbete. Alla lärare 
använder sig av högläsning i sin undervisning och tycker det är väldigt viktigt för elevernas 
läsutveckling och ordförråd. 

Vi har kommit fram till att oavsett metod lär sig de flesta elever att läsa. Det är inte läraren 
som lär eleven att läsa utan det är eleven som lär sig läsa med stöd och strategier från läraren. 
Lärarens kompetens kring läsning är oerhört viktig och läraren måste ge eleverna förutsättningar 
utifrån varje elevs individuella behov. Alla sju lärare som deltagit i undersökningen har bidragit till 
att vi har fått djupare kunskap om hur vi kan arbeta med elevernas läsinlärning när vi kommer ut 
som utbildade lärare.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Lärarnas bakgrund 
Hur kommer det sig att du valde att studera till lärare? 
Hur länge har du arbetat som lärare?  
Vad fick du lära dig om läsinlärning på din utbildning? 

 
Elevernas bakgrund 
Hur går du tillväga för att bedöma var eleverna befinner sig i sin läsutveckling? 
Hur bedömer du vilken nivå läsinlärningen ska ligga på? 
Hur tar du tillvara på elevernas olika erfarenheter och kunskaper inom läsning? 

 
Inledande arbete/planering 
Hur inleder du arbetet med den första läsinlärningen? 

- Ge exempel och motivera dina val 
Hur utformar/ lägger du upp en planering om elevernas läsinlärning under det första året? 
 

Metoder 
Vilken/ vilka läsinlärningsmetoder/ arbetssätt använder du dig av? 
Vad har påverkat ditt val av metod? 
Fördelar/ nackdelar med metoden? 
Hur länge har du arbetet på detta arbetssätt? 
Har du arbetat med andra läsinlärningsmetoder tidigare? 
Har du någon speciell ordning som du lär ut bokstäverna? 
Vilka riktlinjer arbetar skolan efter för att främja läsinlärningen? 
Vilka lässtrategier ger du eleverna? 

 
Lärarens syn på syntetisk och analytisk metod 
Hur ser du på ljudmetoden? 
Hur ser du på helordsmeteoden?  
Vad har du för tankar kring elevernas läsförståelse och lästeknik? 

- Lägger du extra fokus på en av dessa eller är de lika viktiga? 

Anser du att avkodning och förståelse är lika viktigt? 
Vilket arbetar du mest med under första skolåret? 
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Läromedel 
Vilket läromedel arbetar du med? 

- Färdigt läromedel/ eget material? Både? 

Varför har du valt dessa läromedel? 
- Fördelar/ nackdelar med dessa? 

Hur styrd är du av skolans läromedel? 
Finns det olika nivåer/ svårighetsgrader på läseboken så att du kan individualisera? 
Vad anser du om innehållet i texterna i läromedlet? 

- Viktigt att de är kopplade till elevernas erfarenhetsvärld? Vardag?  

 
Övrigt 
Vad har du för syn angående läsläxor? 
Hur gör du för att fånga elevernas intresse för läsning? 

- Hur motiverar du eleverna till att läsa? 

Hur väljer du ut de texter som eleverna ska läsa? (förutom läseboken) 
- Är eleverna delaktiga i valet eller väljer du själv? 

Använder du dig av högläsning i din undervisning? 
- Hur ofta? 

Varför anser du att det är viktigt med högläsning? 
Hur ser utbudet av läsböcker i klassrummet? 
Har ni lek och spel material som utvecklar läsinlärningen? 
Har du märkt någon skillnad på de elever som har läst mycket hemma och de som inte läst så 
mycket hemma? 
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