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Sammanfattning 
Intresset för studien härrör sig från många års arbete med läsinlärning i skolår ett som 
lågstadielärare. Där har jag sett stjärnögon tändas när barnet knäckt koden men också 
sett ögon släckas när hon/han inte lyckats. Jag har länge funderat över vad pedagoger 
kan göra och hur de kan samspela med barnet för att se så många ögon som möjligt 
tändas i glädje över att ha knäckt koden.  

Syftet med studien är att undersöka hur erfarna lågstadielärare säger sig arbeta med 
läsinlärning och då hur de utnyttjar samspelet, samt även att lyfta fram vilka möjligheter 
som finns i dessa situationer. Perspektivet har varit lärarens. Studien är en del i ett  
större projekt i en kommun i mellansverige. 

Metoden har varit att kombinera intervjuer med observationer. Studien har genomförts i 
fem klasser i årskurs ett. Intervjuerna har varit semistrukturerade och en intervjuguide 
med temafrågor har använts. Observationerna har varit strukturerade och icke-
deltagande. De ovan nämnda fem klassernas lärare har medverkat i intervjudelen och de 
har också observerats tillsammans med tre barn från varje klass. Detta innebär att det är 
inalles 15 barn som har deltagit i observationsdelen av denna studie.  

Resultatet av studien visar att lärarna i studien poängterar att samspelet i skolan, då 
särskilt i läsinlärningssituationen, är mycket betydelsefullt för att en lyckad 
läsutveckling skall ske hos barnet. Resultatet visar också att lärarna använder sig av hela 
sig själv såsom ögonkontakt, gester, röstläge, tonfall, och närhet och att de visar i sitt 
bemötande sin tro på barnet, sina förväntningar, oftast positiva, och försöker ta sig tid 
för varje barn. De lyssnar på barnet och för en dialog om bland annat skolarbetet och 
läsutvecklingen. Dessa lärare påpekar också att det inte finns en saliggörande 
läsinlärningsmetod utan de använder sig av valda delar från olika metoder, som de 
funnit vara framgångsrika i sitt arbete med läsinlärning under åren lopp.  

Nyckelord 

Samspel lärare - elev, läsinlärning, läsutveckling, proximal utvecklingszon, pedagogiskt 
förhållningssätt.  
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årskurs ett. Detta beroende på att de inte har fått tillräckliga kunskaper om läsutveckling 
och även om läsinlärningsmetodik.  

Flera av de erfarna lågstadielärarna går snart i pension. Det är viktigt att ta tillvara på deras 
kunskaper innan de tackar för sig och njuter av en välförtjänt pension. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar  
Att vara läskunnig är i dagens samhälle ytterst väsentligt och ofta avgörande för 
livssituationen. För ungefär 50 år sedan klarade man sig bra med bristfälliga läskunskaper 
men så är inte fallet i dag. Varför har en del människor så svårt att lära sig läsa? Vilken 
betydelse har pedagogen, samspelet, förväntningarna, metodiken, och miljön för en 
maximal positiv läsutveckling?  

Lars H. Gustafsson (2000) menar att all pedagogik som ger något alltid utgår från en 
relation och ett samspel, annars leder det inte till någon utveckling. Vi kan vara lots och 
vägledare men sista steget måste barnet alltid själv ta. Allt bygger på ett möte mellan lärare 
och barn. Skolan är en mötesplats där de vuxna måste våga ta till sig barnet, öppna sig och 
ta dennes perspektiv. De vuxna ska däremot inte bli kompis med barnet utan bibehålla sin 
vuxenroll. Gustafsson påpekar också att det behövs mer ro i skolan och därför behövs 
också bättre samspel mellan vuxna och barn. 

Från mitten av 70-talet har en periodvis intensiv diskussion förts om den rätta pedagogiken 
för att bäst lyckas med att lära barn att läsa och skriva. Häftiga diskussioner flammade upp 
och en krock i åsikter om olika perspektiv på läsinlärning uppstod när Ulrika Leimar 
(1974) introducerade sin LTG-metod, Läsning på Talets Grund. Vi som var studenter då 
diskuterade ivrigt och ingående både sinsemellan och med lärare ute i skolorna. Hur skulle 
lärarna förhålla sig i läsinlärningssituationen? Hur skulle lärarna samspela med barnen? 
Skulle de styra helt och arbeta med läsinlärningen via delarna till helheten eller skulle de 
lyssna på barnen och utgå från deras språk och arbeta med läsinlärningen från helheten till 
delarna? Det var ett antingen eller och skillnaderna var stora enligt bägge sidor. Allt 
eftersom tiden gått har en större tolerans för olika läsinlärningsmetoder vuxit fram. Björk 
och Liberg (1996) skriver att de olika teknikerna i stället stödjer varandra inbördes och 
genom att arbeta med olika metoder utnyttjas att olika människor lär, tänker och arbetar på 
olika sätt i olika situationer. Thurén (1991) menar att vetenskapen både söker sanningen 
samtidigt som den ständigt går framåt. Den kräver också att gamla åsikter förkastas. Därför 
kommer dessa diskussioner troligtvis att ständigt pågå och kanske må så vara tycker jag! 

Nyare lärarutbildningar har inte haft samma fokus på just grundläggande läsinlärning som 
tidigare lågstadie- och småskollärarutbildningar hade. 70-talets lärarutbildning (5 terminer) 
innefattade 2 200 timmar i läs- och skrivpedagogik. Dagens lärarutbildning med inriktning 
på språk-, läs- och skrivutveckling (140 poäng, 7 terminer) innefattar 700 – 900 timmar (se 
figur 1). Detta har Mats Myrberg (2006) funnit i en studie av det läspedagogiska innehållet 
i lärarutbildningen för yngre barn. Det finns fog att känna viss oro när det gäller 
kompetensen, påpekar han. Myrberg och Lange (2006) har funnit att flera kommuner har 
erfarenhet av att de yngre lärarna inte bara saknar kunskaper i utan också rutiner för hur de 
rent praktiskt lägger upp en bra läs- och skrivundervisning. Författarna noterade att orsaken 
främst var bristande strategier för hur man ska göra när läsundervisningen inte ger önskat 
resultat, när läsinlärningen inte fungerar.  

 



 

 

Figur 1, Läs- och skrivpedagogik i lärarutbildningen på 1970-talet, 1990-talet och 2000-talet, (Myrberg, 

2006) s 16.  

Många av de yngre lärarna tvekar inför att ta på sig ansvaret för läsinlärningen i skolår ett. 
Myrberg och Lange (2006) påpekar att det behövs en dialog mellan olika generationer av 
lärare om hur de kan möta och samspela med barnen för att få en lyckad läs- och 
skrivutveckling.  
 

1.1 Konsensusrapporterna 

Skolverket publicerade i början av 2000-talet två konsensusrapporter gällande vad som 
kännetecknar god läs- och skrivpedagogik. Den första är författad av Mats Myrberg. Den 
andra är skriven av Anna-Lena Lange och Mats Myrberg, båda verksamma vid 
Lärarhögskolan i Stockholm.  

I den första konsensusrapporten (Myrberg, 2003) intervjuades svenska läsforskare i syfte 
att enas om vad som är viktigt i arbetet med läs- och skrivinlärning. Här framkom att den 
mest betydelsefulla faktorn är hög lärarkompetens och att det är oerhört viktigt att barnen 
får tillräckligt med tid att utvecklas, främst då i samspel med kunniga lärare.  

 ”Den skicklige läraren har ingående kunskaper om barns språkutveckling, om läs- och 

skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin utgångspunkt i 

elevens förmåga och individuella strategier” (s 7).   

I den andra konsensusrapporten (Myrberg och Lange, 2006) fokuseras dels på vad som 
kännetecknar god praxis när det gäller att upptäcka och diagnostisera läs- och 
skrivsvårigheter och dels på vad som kännetecknar pedagogik och kompensatoriska 
insatser som verksamt möter läs- och skrivsvårigheter. Här återkommer betydelsen av 
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lärarens förhållningssätt, samspel med barnen och kunskaper. Myrberg och Lange (2006) 
påpekar att den polarisering som präglat debatten om läs- och skrivpedagogik i Sverige har 
fokuserat på pedagogiska metodfrågor och fortsätter med att poängtera att det är mycket 
viktigt att identifiera de mest betydelsefulla faktorerna och pedagogiska villkoren för en 
framgångsrik läs- och skrivundervisning.  
 

1.2 PIRLS 2006 

En internationell undersökning med fokus på läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning 
hos 10-åringar i 45 länder, PIRLS 2006, (www.skolverket.se), visar att svenska elever kom 
på 7: e plats och ligger väl framme i ett internationellt perspektiv. Fortfarande är det flickor 
som lyckas bättre än pojkar i Sverige med sin läsning, men nytt och oroande är att det är 
andelen starka och mycket starka läsare som har minskat. Likaså har en markant minskning 
skett hos eleverna när det gäller attityder till läsning, hur mycket och ofta som de läser på 
fritiden. Undersökningen visar också att den tid som används i skolan för att utveckla 
läsförmågan och läsintresset har minskat. Samtal om och tolkningar av texter är inte lika 
vanligt längre.  
 

1.3 Styrdokumenten 

Vad säger styrdokument om elevens läs- och skrivutveckling? Alla styrdokumenten 
genomsyras av en stark betoning på hur viktigt det är med väl utvecklade läskunskaper. 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, i 
fortsättningen förkortat Lpo 94, anges skolans uppdrag på följande sätt.  

• ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s 7). 

I Lpo 94 anges som kunskapsmål att uppnå i grundskolan  

• ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (s12). 

I kursplanen (Skolverket, 2000) i ämnet svenska under rubriken, ”Mål att sträva mot” 
poängteras goda läskunskaper. 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 

• ”utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna på egen hand 

och av eget intresse” (s 96). 

• ”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att 

anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär” (s 97). 

Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret, Skolverket (2007), som nu 
ligger som förslag för beslut i riksdagen:   

• ”Eleven ska ha förmåga att läsa och förstå innehållet i skönlitteratur och saklitteratur 

avsett för barn”. 

http://www.skolverket.se/
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1.4 Projektbakgrund och övergripande syfte 

Denna studie är en del i ett större projekt i en kommun i mellansverige. Projektet handlar 
om att hitta framgångsfaktorer när det gäller läsutvecklingen hos kommunens elever. Detta 
första steg, som den aktuella studien är en del i, vände sig till klasslärarna med ansvar för 
skolår ett under läsåret 07-08. Nästa steg inom projektet blir att vända sig till klasslärare i 
kommunen med ansvar för svenska i årskurs ett, två och fyra under läsåret 08-09, och 
under de därefter kommande läsåren även vända sig till övriga lärare i grundskolan med 
ansvar för svenska med fokus på läsutveckling. Förskolans roll i detta sammanhang liksom 
gymnasiets kommer också att belysas senare under projektet. 

Den inledande delen av projektet var att börja med att studera läsutvecklingen och 
läsinlärningsarbete i skolår ett, eftersom det är här det stora arbetet med läsutvecklingen 
görs och fokus verkligen ligger på att lära sig läsa. Detta bland annat för att 
konsensusrapporterna (Myrberg, 2003 och Myrberg och Lange, 2006) visar att det är ytterst 
viktigt att den inledande läs- och skrivutvecklingen blir positiv och en språngbräda inför 
elevens fortsatta skolgång och läslust genom livet. Ytterligare ett syfte är att finna vägar för 
att ta tillvara erfarna lågstadielärares kompetens innan de går i pension. 
 

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att studera samspelet mellan lärare och elever och 
samspelets möjligheter i läsinlärningssituationen i skolår ett, att undersöka möjligheterna 
som läraren har i det som hon gör, hur hon agerar och de förväntningar hon skapar hos 
barnet.  

Frågeställningarna i undersökningen är som följer. 

• Vad karaktäriserar det goda samspelet mellan lärare - elev i läsinlärningssituationen 
i klassrummet?  

• Vad anser lärarna är viktigt i samspelet för en positiv läsutveckling? 

• Hur säger erfarna lärare att de arbetar med läsinlärning? 

Jag har valt att lägga perspektivet på det som jag har tolkat bidrar till goda framsteg. Detta 
delvis beroende på att kommunprojektet ”Upptäcktsresan” har denna inriktning och delvis 
på att jag tror på den goda förebilden som sprider ringar på vattnet. Jag har alltså inte letat 
efter misslyckanden eller det som på annat sätt varit kränkande eller sårande i processen 
utan sökt det mött positiv respons hos eleven i samspelet.  

Jag har valt att omväxlande använda orden elev och barn som synonymer.  
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2. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
2.1 Samspel 

Baktin (Löfdahl, 2002) definierar samspel som en kommunikativ situation med turtagning i 
tre led: först att ge eller yttra något, följt av att få respons från en lyssnare och därefter att 
ge tillbaka en reaktion på responsen. Det blir ett givande och ett tagande med ömsesidig 
respekt.  

Vygotskij (Dysthe, 2003; Madsen, 1999), som levde 1896 – 1934, var en av pedagogikens 
stora tänkare och hans tankar har satt spår hos många kulturer. I Sverige har hans tankar 
präglat bland annat både Lpo 94 och Lpfö 98 (Läroplan för förskola). Vygotskij (a.a.) 
menade att de högre mentala funktionerna hos människan utvecklas i ett socialt 
sammanhang och att det samhälle och den kultur som vi lever i formar vårt medvetande i 
ett intimt samspel. Vidare ansåg han att lärande var en förutsättning för utveckling eftersom 
det yttre samspelet som vi är delaktiga i ger en återspegling i vårt inre tänkande. Den goda 
undervisningen leder utvecklingen. För Vygotskij var samspelet mellan lärare och elever 
ett av det viktigaste redskapen för att utveckla elevens tänkande, följaktligen har läraren en 
mycket viktig roll.  

Vygotskij (Dysthe, 2003, Madsén, 1999) skrev om den närmaste eller mer känt som den 
proximala utvecklingszonen som ett viktigt nyckelbegrepp. Det är det lärande och den 
utvecklingsmöjlighet som ligger i att vad barnet kan göra tillsammans med en lärare eller 
försigkommen kamrat idag, kan det göra i morgon ensamt. Läraren kan dels skapa 
utvecklande situationer som svarar mot var barnet är i sin utveckling och dels på olika sätt 
stödja och utmana barnets problemlösningsförmåga. På detta sätt främjar läraren barnets 
lärande. Samspelet med omvärlden är följaktligen helt avgörande. Vygotskij betonade inte 
bara lärarens oerhört betydelsefulla roll utan också kamratgruppens, i tankeutbytet med 
någon som förstår bättre utvecklas tänkandet och den närmaste utvecklingszonen utnyttjas. 
Han menade också att dessa principer för tankeutbytets betydelse i lärandet och det sociala 
samspelet kan tillämpas oberoende av prestationsförmåga och elevens ålder.  

Hundeide (2001) bekräftar och bygger vidare på Vygotskijs tankar om lärarens viktiga roll. 
Hundeide (a.a.) anser att den uppfattning som läraren har och hur skolan identifierar 
barnets brister och/eller framgångar ofta är avgörande för barnet och hur hennes/hans 
självuppfattning utvecklas. Här är samspel, utmaningar och förväntningar avgörande 
skriver han. Det är viktigt att läraren uppmärksammar barnets initiativ, intresse och 
aktivitet och att läraren stödjer och hjälper barnet att utvidga sina intressen så långt som 
möjligt, menar han. 

Hundeide (2001) beskriver i sin modell (se figur 2) de viktigaste aspekterna för att en 
positiv samspelssituation ska ha möjlighet att utvecklas. Modellen är idealiserad, ofta 
förekommer en hel del spontana förändringar och tillskott, påpekar han. Det första är att få 
gemensamt fokus och engagemang för något och då också att benämna och demonstrera 
det. Detta första steg är oerhört viktigt och avgörande för att den fortsatta 
kommunikationen och processen ska lyckas. Det andra, Hundeide benämner här en 
klassrumssituation som en reglerad situation, är att barnet förbereds och får ett successivt 
stöd av den vuxne, blir utmanad, får förklaringar och gränser. Hundeide (a.a.) använder här 



 

uttrycket scaffolding med vilket menas att hjälpa barnet till att handla mer reflekterat och 
strategiskt än det annars skulle ha gjort. Han påpekar att barnet utvecklar då en förmåga att 
utöva självkontroll, handla mer reflekterat och att det impulsiva agerandet blir minimerat. 
Slutligen är då erkännandet och/eller berömmet en viktig del och som gör att barnet 
utvecklas och känner att hon/han kan. 
 

Figur 2. Hundeides modell av viktiga aspekter av förmedling (Hundeide, 2001) s 107.  

 

2.2 Läsning  

2.2.1 Vad är läsning? 

Höien och Lundberg (1999) anser att läsning är avkodning multiplicerat med förståelse 
alltså att en god läsare måste både ha en väl fungerande avkodning och en god 
läsförståelse. De menar att det är produkten av dessa bägge faktorer som blir läsfärdighet. 
Om den ena faktorn inte fungerar får läsaren inget positivt utbyte av sin läsning. Vidare 
påpekar de att läsförståelsen kan hindras av en svaghet i ordavkodningen medan en 
avkodningsprocess kan understödjas av en god läsförståelse.  

Taube (2007) instämmer i definitionen och lägger till en faktor nämligen motivationen. 
Hon lyfter fram vikten av att läsaren också är motiverad, ser meningen med att läsa, och är 
nyfiken på vad texten har att berätta och delar upp motivationen i inre och yttre faktorer. 
De inre faktorerna är den attityd och den bild som läsaren har av sig själv som läsare och 
vilken tilltro hon/han har till sin egen förmåga att klara av att läsa en text. De yttre 
faktorerna är förväntningarna från omgivningen såsom till exempel föräldrar, lärare och 
kamrater.  

Höien och Lundberg (1999) anser vidare att en god läsare kännetecknas av att hon/han är 
flexibel när de gäller olika avkodningsstrategier. De har identifierat sex olika strategier som 
kan användas vid avkodningen. De är dels  
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• den ortografiska strategin, vilket innebär att läsaren har sett ordet många gånger 
tidigare och fått en ortografisk identitet, dvs ordets stavningssätt, av ordet i 
långtidsminnet. För denna strategi ska fungera måste läsaren ha en säker 
bokstavskunskap. Strategin har också kallats för den direkta vägens strategi.  

• En andra strategi är den fonologiska strategin, som ofta används när det är okända 
eller nonsensord som ska läsas. Läsaren tar då utgångspunkt i mindre bokstavs-
segment som ljudas ihop till hållpunkter och som sammanbinds till helheter.  

• En tredje strategi är analoga strategin, då det är ordets fonologi som aktiveras. Det 
innebär att ords likheter i uppbyggnad utnyttjas, till exempel att läsaren tar hjälp av 
ordet tand för att läsa ett okänt ord som till exempel rand. Dessa tre strategier kan 
användas oberoende om ordet uppträder i en kontext eller ensamt.  

De följande tre strategierna utnyttjas främst när de uppträder i en kontext.  

• En fjärde strategi är de semantiska hållpunkterna, som innebär att det är själva 
innehållet i texten som ger ledtrådarna till avkodningen.  

• En femte strategi är de syntaktiska hållpunkterna, där det är vilken typ av ord och 
på vilket ställe ett bestämt ord passar in i texten som ger läsaren vägledning. Utifrån 
ordets placering i meningen ges också vägledning om ordets böjningsform.  

• Till sist de pragmatiska hållpunkterna, som ger ledtrådar via det icke-språkliga 
såsom bilder och förhandsinformation. Dessa är viktiga för själva textförståelsen. 
 

2.2.2 Läsutveckling 

Dominkovic (1996) har i sin D-uppsats kartlagt de senaste årens forskning om orsaker till 
lässvårigheter och studerat hur forskningen ser på samspelet mellan omvärlden och 
individen. Hon har lyft fram några faktorer som är betydelsefulla för en god läsutveckling. 

”Läsutveckling hos en människa sker på grundval av vissa biologiska förutsättningar som är 

speciellt mänskliga, på de mentala möjligheter som hon besitter i lärandesituationen, på de 

personer och situationer hon möter samt på det skriftspråkliga material som hon kommer att 

hantera” (s 114).  

Höien och Lundberg (1999) anser att läsning är en kulturellt betingad företeelse. Det 
innebär att barnen inte går igenom alla stadier i läsutvecklingsprocessen i en viss 
förutbestämd följd, att läsutvecklingen är beroende av speciella erfarenheter som barnen 
gör och på undervisningen som de möter i för- och grundskolan. Det finns individuella 
variationer både när det gäller hur länge ett barn befinner sin på en viss nivå och att en del 
barn hoppar över vissa nivåer. Barn kan också befinna sig i blandformer av stadier, där de 
kan gå tillbaka till tidigare stadier i speciella situationer som en ”back-up” strategi. Höien 
och Lundberg (1999) föreslår att de olika stadierna i en läsutvecklingsprocess indelas enligt 
följande: 

• Pseudoläsning: Barnet läser av omgivningen mer än att de läser en text. Någon 
närmare analys av texten gör de inte utan utnyttjar kontextuella ledtrådar i 
omgivningarna. Får barnet vägledning och uppmuntran i sina försök till ”läsande” 
börjar det att känna igen vissa ord i sin omgivning, som sitt eget namn och namn på 
syskon och ord som MAMMA och PAPPA.  
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• Det logografisk-visuella stadiet: Barnet lär sig orden via enkla associationer mellan 
vissa mönster och ordnamn, ordbilder ofta kallat i dagligt tal. Det innebär att barnet 
måste hitta associationer till alla ord och det mäktar det inte med utan tar ytterligare 
ett kliv i sin läsutveckling. 

• Det alfabetisk-fonologiska stadiet: Barnet har nu fått ett nytt förhållningssätt till 
läsning och en ny insikt i hur det går till att läsa. Det är viktigt att barnen utvecklar 
god fonologisk läsning och att det lär sig både bokstavens form (grafem) och 
bokstavens ljud (fonem) och sambandet mellan dessa. Det är här som barnet 
”knäcker koden”. 

• Det ortografisk-morfemiska stadiet: Nu automatiseras ordavkodningen och 
processen med att känna igen orden direkt. Barnet behöver inte tänka så mycket på 
vad som står utan avkodningen går snabbt. Detta stadium kallar Höien och 
Lundberg (1999) helordsläsning.  

Fonem är den minsta språkliga byggstenen som inte i sig själv betyder något, men som har 
betydelseskiljande funktion. 

Grafem är bokstav eller bokstavsgrupp som motsvarar (återger) ett bestämt fonem. 

Morfem är språkets minsta betydelsebärande enhet. 
 

2.3 Lärandemiljön 

Sandström-Kjellin (2002) har i sin doktorsavhandling undersökt 14 barns läsutveckling i ett 
helhetsperspektiv för att förstå och beskriva hur läsutveckling kan gestalta sig. Hon har 
studerat mötet mellan lärare och elev, då närmare bestämt i vilken mån det uppstår ett 
pedagogiskt möte som möjliggör att eleven utvecklas inom sin zon för proximal utveckling. 
Hennes metod har varit att, i en fallstudie, studera ett antal barn i åttaårsåldern och deras 
möte med en lärare i en läxförhörssituation, men hon påpekar att situationen belyser hur ett 
pedagogiskt möte skulle kunna gestalta sig generellt i en inlärningssituation.  

Sandström-Kjellin (2002) har delat in läsundervisningen i tre olika områden. Det första är 
ordavkodning. Det andra är fastställande av grundbetydelsen i en text. Det tredje området 
är betydelseskapande stimulans och associationer kring en text. Här har läraren en oerhört 
viktig roll! Enligt författaren markerar vikten av att även elever med läs- och 
skrivsvårigheter får undervisning i det tredje området. Då blir elevens upplevelser och 
erfarenheter tillvaratagna och läraren kan reflektera över elevens perspektiv, tillföra sitt 
eget perspektiv och eleven kan reflektera över det. Då sker ett möte och eleven utmanas. En 
inlärning kan ske hos både elev och lärare. 

Sandström-Kjellins (2002) slutsatser var bland annat att det beror på vilken undervisning 
som eleven möter om det blir ett pedagogiskt möte där eleven ges möjlighet att utvecklas 
inom sin proximala zon. Sandström-Kjellin liksom Vygotskij (Dysthe, 2003; Madsen, 
1999) poängterar vikten av det pedagogiska samspelet.  

Även Frost (2002) framför åsikten om att läsutveckling är ett samspel mellan många olika 
processer som man måste ta hänsyn till. Han lyfter fram att just kvaliteten hos samspelet 
mellan lärare och elev är av största betydelse och påpekar att eleven måste få mötas av 
förståelse och empati och att läraren måste kunna skapa god stämning, vara bekräftande för 
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att få eleven att känna sig sedd och ha en situationsförståelse. Han skriver också om den 
proximala utvecklingszonen och ansluter sig till Vygotskijs idéer. Han ser läraren som den 
betydelsefulla personen som ska stödja eleven i att utmanas i den proximala 
utvecklingszonen i läsutvecklingsarbetet.  

Frost (2002) poängterar också vikten av att elever, då särskilt de som har svårigheter, 
bevarar sin tro på sig sin förmåga och sin självtillit. Han lyfter fram begreppet attribution, 
som innebär de förväntningar som en person har på sig själv om hon/han ska lyckas eller 
misslyckas. Här återkommer samspelets betydelse och lärarens oerhört viktiga roll att ge 
eleven denna tro på sin förmåga, påpekar han. Eleven kan då uppleva att hon/han genom att 
målmedvetet träna till exempel läsning kan förändra sin situation, känna att hon/han har en 
egen möjlighet att påverka och en inre kontroll. 

Nyström (2002) bekräftar det som Frost (2002), och Sandström-Kjellin (2002) lyfter fram 
om det kommunikativa samspelets stora betydelse, både mellan barn och vuxna och i 
samspelet barn emellan. Det sistnämnda är nog så viktigt, där sker det mycket lärande som 
inte alltid uppmärksammas. Vi lär av varandra! Lärarens handledning, positiva attityd och 
guidning är viktig för de elever som inte har så lätt i sin process poängterar hon. Hon har 
också inspirerats av Vygotskij. Hon förespråkar fler inslag av lärarledda aktiviteter, en 
högre grad av samlärande mellan elev och elev, lärare och elev och att skapa en miljö som 
ger möjlighet till stor variation i att möta barnens olika behov. Hur klassrumsmiljön är 
utformad är också en viktig detalj. Det gäller att skapa miljöer som ökar lusten och 
förståelsen för läsning och skrivning.  

Nyström (2002) har i sin doktorsavhandling undersökt hur lärandemiljön påverkar barns 
läs- och skrivutveckling. Hon har studerat 12 elever i skolår ett som inte var läskunniga vid 
skolstarten genom att göra deltagande observationer, formella samtal med lärarna och både 
formella och informella samtal med de utvalda eleverna. Hon har funnit att det vid 
skolstarten är viktigt att barnen har ett väl fungerande språk och en god fonologisk 
medvetenhet för att ha goda förutsättningar att lyckas. Hon poängterar förskolans betydelse 
när det gäller att arbeta strukturerat med den språkliga medvetenheten, då med alla barn 
och inte bara de som vill.  

Likaså Gambrell (1996) instämmer i Vygotskijs (Dysthe, 2003; Madsen, 1999) tankar kring 
samspelets vikiga roll och påpekar att läraren bör vara medveten om att hon/han är en god 
förebild och att hon/han kan göra mycket med små medel för att få eleverna nyfikna på att 
läsa mycket och bra böcker. Gambrell (1996) har i en studie i USA undersökt vilka faktorer 
som utvecklar och stödjer elevernas motivation till att utveckla god läsförmåga. Det som 
hon har frågat sig är hur klassrummets kultur, möblering och lärarens förhållningssätt kan 
öka elevernas motivation att läsa mer. I intervjuer med elever i åldrarna sju, nio och elva år 
och med deras lärare har hon fått fram att lärarens förhållningssätt och samspelet mellan 
lärare och elev är den klart viktigaste faktorn. Likaså är tillgången på intressant litteratur av 
varierande svårighetsgrad och hur den presenteras ytterst viktig. Eleverna framhöll att det 
var viktigt att läraren lät dem läsa mycket, gärna egna böcker hemifrån och att det fanns 
många bra böcker i klassrummet, att de fick tillfällen att prata om det som de läst och att de 
skulle vara längre sammanhängande pass med läsning. Sist men inte minst påpekade 
eleverna vikten av lärarens intresse, uppmuntran till att samtala om det de har läst och att 
läraren själv är god förebild som läsintresserad.  
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2.4 Läsinlärningsmetoder 

Björk och Liberg (1996) och Liberg (2006) skriver att de olika läsinlärningsmetoderna som 
finns idag tar olika utgångspunkt i hur de närmar sig läsningen i en flytande skala från ett 
tydligt top-down synsätt till ett lika tydligt bottom-up. Med ett top-down synsätt menas en 
stark betoning på barn förståelse av texten som de arbetar med och förförståelsen liksom 
helheten betonas. Med bottom-up synsätt menas att behärska kopplingen mellan bokstav 
och ljud, och sammanljudning poängteras medan förståelsen kommer senare. De (a.a.) 
poängterar att de olika teknikerna inte motsätter sig varandra, utan snarare stödjer varandra 
inbördes och att det är viktigt att eleven får möjlighet att närma sig läsningen från flera 
olika håll. Människor är olika, tänker, lär och arbetar på olika sätt. Det viktigaste är att 
inlärningen sker i meningsfyllda och utmanande sammanhang. 

Leimars (Leimar, 1974) LTG-metod utgår mycket tydligt från helheten och barnets eget 
språk och ordförråd. Hon poängterar samspelet mellan elev och elev, mellan elev och lärare 
i ett dialogiskt växelspel där de arbetar med bearbetning av texter som gruppen skapat 
tillsammans. LTG-metod har en så kallad top-downsyn på läsinlärning och lägger mycket 
stor vikt vid läsförståelsen, men poängterar även vikten av att arbeta med bokstävernas 
ljudvärde och sammanljudning.  

Wittings (Witting, 1974) Wittingmetod utgår lika tydligt från språkets minsta ljudbärande 
delar, fonem och tillhörande bokstavstecken. Inga bilder används utan elevens fantasi och 
kreativitet utmanas. Läsförståelsen kommer in i ett senare skede. Wittingmetoden har en så 
kallat bottom-upsyn på läsinlärning. 

Nyström (2002) anser att valet av metod kan vara av särskild betydelse för de barn som har 
en långsam läsutveckling. Hon lyfter fram den enskildes förutsättningar som måste tas 
hänsyn till, vilket innebär att läraren måste kunna vara flexibel, anpassa och tillämpa olika 
läsinlärningsmetoder. Nyström (a.a.) menar vidare att även lärarens kunskaper om flera 
olika läsinlärningsmetoder många gånger är avgörande, liksom insikten om att barnets eget 
lärande, motivation och attityd till läsning och skrivning också spelar stor roll för hur läs- 
och skrivinlärningen lyckas. Kan läraren få barnen att fundera över hur de löser olika 
uppgifter och vad de gör när de lär sig, så ökar och underlättar de lärandet, påpekar 
Nyström (2002). 
 

2.5 Läs- och skrivsvårigheter 

2.5.1 Läs- och skrivsvårigheters orsaker och effekter 

Dominkovic´ (1996) fann i sin studie fått fram några viktiga faktorer som forskarna anser 
vara av betydelse för att läs- och skrivsvårigheter utvecklas. Det tycks finnas vissa ärftliga 
faktorer. Vad som är av stor betydelse för en människa är samspelet med miljön och att en 
språklig komponent troligen är inblandad. Enligt Dominkovic´ (1996) finns det en 
mångfald av teorier och inte en enda sanning.  

I ett försök att ge en överblick, synliggöra och beskriva de olika faktorer som inverkar på 
vår läsförmåga har Jacobson och Svensson (2006) utarbetat en modell (se figur 3). Detta så 
att vi kan skaffa oss en bredare förståelse av de svårigheter som personerna med läs- och 
skrivsvårigheter har. En cirkel i mitten symboliserar alla dem som har läs- och 



 

skrivsvårigheter. En del av cirkeln är markerat dyslexi. Detta för att åskådliggöra att 
dyslexi bara är en del av alla de läs- och skrivsvårigheter som man kan ha. Ett antal boxar 
med faktorer som kan tänkas ge läs- och skrivsvårigheter finns runt denna cirkel. Slutligen 
finns det en yttre cirkel som ska symbolisera samhälleliga och pedagogiska faktorer som 
kan påverka både positivt och negativt. Pilarna mellan cirklarna och boxarna visar på en 
ömsesidig påverkan. Författarna (a.a.) anser att man kan använda modellen bland annat för 
att via de inåtmarkerade pilarna visa på möjliga orsaker till att man får läs- och 
skrivsvårigheter. Här syns för lärare viktiga faktorer som de kan påverka i allra högsta grad 
såsom de fonologiska, språkliga och att man haft för lite övning. Några faktorer såsom 
brister i syn- och hörsel, vissa sociala, emotionella, medicinska och begåvningsfaktorer bör 
de ta hänsyn till. De utåtgående pilarna visar på de komplikationer eller konsekvenser av 
läs- och skrivsvårigheter som kan uppstå. Här synliggörs de möjligheter som lärarna har att 
utifrån en helhetssyn på eleven få vägledning i planeringen av det stöd och de utmaningar 
som eleven har.  

 

 
Figur 3. Faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och dyslexi enligt Jakobson och Svensson, 

(2006) s 11. 
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Liksom modellen här ovan visar, anser Nyström (2002) att det finns mycket som skickliga 
och medvetna lärare kan göra och reflekterar över om det går att bryta negativa mönster i 
en elevs läsutveckling. Enligt henne finns det flera faktorer som kan vara viktiga att ta i 
beaktande. Det är bland annat vikten av ha ett konstruktivt förhållningssätt gentemot eleven 
och gruppen. Nyström (2002) föreslår att lärarna i så tidigt skede som möjligt identifierar 
de elever som uppvisar olika beteenden som är specifika för barn som riskerar att få 
läsinlärningsproblem. Därefter arbetar lärarna med dem i mindre grupper och med hela 
gruppen, strukturerat med bland annat den språkliga medvetenheten.  

 

2.5.2 Dyslexi 

Som vi kan se på Jacobson och Svenssons modell (se figur 3) är dyslektiker endast en del 
av alla dem som har läs- och skrivsvårigheter.  

Dyslexi är dock ett begrepp som är mycket vanligt förekommande idag. Det finns några 
olika tolkningar på vad dyslexi är och innebörden av ordet. Höien och Lundberg (1999), 
som har specialiserat sig på dyslexi, har gjort en definition. Här är den något förkortade 
versionen: 

 ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet.” (s 21).  

Höien och Lundberg (1999) lyfter, i likhet med Jacobson och Svensson (2006), fram 
bristande fonologisk medvetenhet, som en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla 
dyslexi. I Höien och Lundbergs (1999) forskning har det framkommit att nästan alla barn 
drar stor nytta av att lärarna i förskolan arbetar strukturerat och medvetet med stimulering 
av fonologisk medvetenhet, men allra största fördelarna har barn i riskzonen att utveckla 
läs- och skrivsvårigheter. Författarna (a.a.) understryker vidare hur viktigt det är att visa 
barnen olika läsinlärningsstrategier, vikten av överinlärning och automatisering, så att 
dyslektiker riktigt ska kunna befästa sina läskunskaper. De (a.a.) uppmuntrar till 
användning av multisensorisk stimulering såsom till exempel bok och band eller cd och 
datorer i undervisning för dyslektiker. Vidare påpekar Höien och Lundberg (1999) 
betydelsen av att barnet har olika lässtrategier, att hon/han har syftet med läsningen klart 
för sig och förstår vilka krav som uppgiften ställer. Många dyslektiker är ofta passiva och 
har inga strategier för de olika kraven som ställs av olika texter och uppgifter. Läraren kan 
här vara medveten om arten på texten som de ger till en dyslektiker. Texten ska vara 
stimulerande innehållsmässigt samtidigt som orden måste vara konkreta och inte för långa, 
påpekar Höien och Lundberg (1999). 
 

2.6 Reflektion 

Myrberg intervjuade i konsensusrapporten (Myrberg, 2003) några av de mest framstående 
läsforskarna i Sverige om deras syn på läs- och skrivinlärning med syfte att enas om vad 
som är viktigast i arbetet med läs- och skrivinlärning. Det framkommer där (a.a.) att hög 
lärarkompetens är en av de viktigaste faktorerna, liksom samspelet mellan den kunnige 
läraren och eleven samt att eleven ges tillräckligt med tid för att utveckla goda 
läskunskaper. Den litteratur, som här finns refererad till, stämmer mycket väl in med 
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Myrbergs slutsatser. Lärarens kompetens och förmåga att samspela med eleven är ständigt 
återkommande och viktiga teman, som lyfts fram. Fonologisk medvetenhet, 
tillgängligheten av god och väl avpassad litteratur liksom inbjudande klassrum är faktorer 
som betonas.  

Höien & Lundberg (1999) påpekar att trots att de flesta barn har en bra fonologisk 
medvetenhet och väl utvecklade föreställningar om läsning och skrivning kan läsförmågan 
inte utvecklas om inte skickliga lärare ger dem instruktioner och vägledning. 
Konsensusrapporten (Myrberg, 2003) poängterar just detta. 

”Läs- och skrivglädjen är ett utmärkande signum hos elever som arbetar i kommunikativa 

pedagogiska miljöer.”  (s 8). 
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3. Metod och genomförande 
Som tidigare nämnts är syftet med undersökningen att studera samspelet mellan lärare och 
elever och samspelets möjligheter i läsinlärningssituationen i skolår ett, att lyfta fram 
möjligheterna som läraren har i det som hon gör, hur hon agerar och de förväntningar hon 
skapar hos barnen.  

3.1 Den empiriska undersökningen 

Studien är genomförd i en kommun i mellansverige och baseras sig på intervjuer av fem 
erfarna lågstadielärare med ansvar för skolår ett under läsåret 07-08 och på observationer 
av ovanstående fem lärare och deras elever. Fokus har legat på hur lärare och elever 
samspelar och då särskilt i en läsinlärningssituation med huvudfokus på lärarens 
perspektiv. Detta är en begränsning och jag har även övervägt att lyfta elevernas 
perspektiv. Det skulle också ha varit otroligt intressant men har valt bort det av tidsmässiga 
skäl. Då det större och övergripande kommunprojektet, som min uppsats är en liten del av, 
har tagit lärarens perspektiv, blev det naturligt att även jag valde detta perspektiv.   

Bryman (2002) påpekar just vikten av att kombinera observationer med en annan metod för 
att få en fylligare information. Observationer ger endast en bild av vad som hände här och 
nu. En djupare insikt i motiven och avsikterna bakom lärarens beteenden och på hur hon 
ser på samspelet fås om man kombinerar observationer med intervjuer.   

Tyngdpunkten i denna studie ligger på intervjuerna. Observationerna utgör ett komplement 
till dessa intervjuer och detta för att få en uppfattning om hur verkligheten kan te sig där 
läraren undervisar och samspelar. 

Jag är fullt medveten om att min undersökning är för liten för att ge någon generell bild av 
samspelets möjligheter i läsinlärningssituationen. Min ambition är att den kan ge en bild av 
vad som några erfarna lågstadielärare har funnit vara av stor betydelse i samspelet och i 
läsinlärningsarbetet med barn i skolår ett.  
 

3.2 Undersökningsgrupp och urval 

I studien deltog fem lågstadielärare och deras klasser, som alla var årskurs ett. Det var tre 
barn i varje klass, inalles 15 barn som deltog i observationerna. Urvalet gjordes under 
själva observationen, och det var då tre barn i varje klass, som hade ett intressant samspel 
med läraren, som valdes ut. Med intressant menas i detta sammanhang det som jag 
uppfattade som intressant såsom att eleverna såg glada ut, arbetade vidare, återupptog 
arbetet eller följde/byggde vidare på lärarens instruktioner utan protester. 

 Det var 19 stycken lärare i kommunen som under den aktuella tiden hade ansvar för skolår 
ett. Ett subjektivt urval gjordes av de lärare som skulle erbjudas att delta i studien. Befring 
(1994) skriver att vid ett subjektivt urval är det ”sunt förnuft” som är avgörande för hur ett 
representativt urval av gruppen görs. Urvalsprincipen blev den, att utav de 19 lärarna var 
det åtta stycken som hade lågstadielärarutbildning och en gedigen och mångårig erfarenhet 
av läsinlärning i skolår ett. Dessa lågstadielärare erbjöds att delta i studien via ett personligt 
brev (se bilaga 1) som skickades ut till alla åtta lärare. Där informerades de om de 
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forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007), såsom att deltagandet var frivilligt, 
att det som kom fram inte kommer att föras vidare annat än avidentifierat i denna studie. 
Eftersom studien är en del i ett större kommunprojekt, informerades om att resultatet  
kommer att presenteras i någon form inom kommunprojektet.  

Någon vecka efter det att breven skickats ut, kontaktades de inbjudna deltagarna via ett 
telefonsamtal. Där informerades de också om att deras deltagande, om de så önskar, kunde 
avbrytas utan att det skulle krävas någon förklaring, utan endast att deras beslut skulle 
accepteras. Utav dessa åtta lärare tackade fem stycken ja. Tre stycken tackade nej och detta 
på grund av hälsoskäl. Dessa tre utgör ett bortfall. Rektorerna till de fem lärare som tackat 
ja till att delta, informerades och deras godkännande till att studien gjordes i de aktuella 
klasserna, inhämtades via telefonsamtal.  

Efter att ha fått deltagarnas medgivande till att delta och informerat rektorerna, 
informerades även föräldrarna i respektive klasser antingen via ett brev från mig (se bilaga 
2) eller via information i ett nyhetsbrev som klassläraren skrev och skickade hem med 
barnen. Där erbjöds föräldrarna att höra av sig om de hade några funderingar. Ingen 
förälder har hört av sig. Några föräldrar träffade jag vid mina besök på skolorna. De ställde 
några frågor, lyssnade när jag berättade kort om min uppsats och gav ett intresserat intryck.  

Bland dessa 19 lärare med ansvar för skolår ett fanns endast kvinnliga lärare.  

 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Studien genomfördes under slutet av januari till början av mars 2008. Förstudien gjordes i 
januari medan de övriga observationerna och intervjuerna genomfördes under februari och 
början av mars.  

Studien, både observationer och intervjuer, är främst kvalitativ. Jag har inte gjort några 
kvantitativa dataanalyser eller datainsamlingar. Bryman (2002) menar att kvalitativa studier 
mer ofta lägger tonvikten på ord än på kvantifiering vid insamling och analys av data. Det 
har också varit min avsikt med studien. 
 

3.3.1 Intervjumetod 

Intervjuerna var semistrukturerade. Det innebär enligt Bryman (2002) att intervjuaren har 
en intervjuguide bestående av förhållandevis specifika teman och att stora möjligheter finns 
för intervjupersonen att utforma svaren. Som intervjuare finns stora möjligheter att ställa 
följdfrågor i syfte att få fram förtydliganden eller fördjupande svar. Denna metod såg jag 
som passande för att få fram mer kvalitativ information om lärarens avsikt, motiv och 
erfarenhet kring samspelets betydelse i läsinlärningsarbetet. 

De semistrukturerade intervjuerna ägde rum på respektive lärares skola, i klassrummet hos 
tre av lärarna och i ett enskilt rum hos de två andra lärarna. Barnen var ute eller hade gått 
hem för dagen. Alla intervjuerna ägde rum i en lugn och ostörd miljö och gjordes strax 
efter observationstillfället. Widerberg (2002) menar att det är bra med en uppföljning efter 
en observation också av etiska skäl. Det ger den observerade en chans att förhålla sig till 
det som observatören har observerat. Det anser jag att läraren fick i och med att intervjun 
skedde strax efter observationen. I den inledande frågan i intervjun gavs den observerade 
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också möjlighet till att lyfta fram om det var något särskilt som hon ville ta upp från 
observationstillfället.  

Det fanns en intervjuguide (se bilaga 3) med specifika teman över det som frågades om. 
Det var 1 om det var något som den intervjuade ville ta upp från observationen, 2 
tillsammans reflektera över något som hände under observationen, 3 samspelet mellan 
lärare och elev, 4 deras syn och upplägg av läsinlärningsarbetet, 5 om något viktigt minne 
från läsinlärningsarbetet, 6 varför de blev lärare och 7 att berätta lite om sin egen 
läsutveckling. Det gav utmärkta möjligheter till att ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades 
in på en mp3-spelare med diktafonfunktion efter det att jag fått de intervjuades tillstånd att 
spela in dem. I och med det kunde jag koncentrera mig på att lyssna, ställa följdfrågor och 
reflektera över svaren. 

För att säkerställa att rätt fokus hölls under både observationerna och intervjuerna 
genomförde jag en förstudie hos en lärare med ansvar för skolår ett och hennes klass. 
Widerberg (2002) menar att det är viktigt med en förstudie för att klargöra mina egna 
föreställningar och att syfte och frågeställningar blir rätt belysta i studien. Söderlund1 
påpekar också vikten av att öva, träna sig i att använda observationsschema, intervjuguide, 
bandspelare och i att reflektera över sitt sätt. Esaiasson, Gilljam, Oscarson och Wängerud 
(2004) skriver att det är viktigt att reflektera kring och vara medveten om på vilket sätt 
agerandet kunde påverka resultatet. 
 

3.3.2 Observationsmetod, klassrumsobservationer 

Observationerna gjordes för att få en egen bild av hur samspelet fungerar i klasserna. 
Bryman (2002) menar att vid en observationsstudie fås en direkt observation och 
upplevelse av ett beteende. Metoden är vanlig vid studier av former av beteenden som är 
förhållandevis begränsade, som i detta fall i ett klassrum. Esaiasson, Gilljam, Oscarson och 
Wängerud (2004) menar att direktobservationer är lämpliga just när det är processer, som 
kan vara svåra att beskriva med ord, som ska studeras. Observationerna var strukturerade 
och icke-deltagande. Jag iakttog men deltog inte i det som skedde och hade löpande 
protokoll som registreringsmetod under en viss tidsrymd även tidssampling. Med 
tidssampling menar Bryman (2002), att en kortare tidsperiod väljs ut för observation. 

Under klassrumsobservationerna förde jag tidssampling i perioder om 3 minuter, 4 gånger 
under ett lektionspass som varade mellan 60 – 100 minuter. Jag satt vid väggen längst bak i 
klassrummen. Lärare och elev, som observerades, befann sig längre fram i klassrummet. 
De övriga eleverna i klassen, i tre fall halvklasser med 10 - 14 elever och två fall helklass 
med 20 – 24 elever, fanns också i klassrummet och arbetade med liknande uppgifter som 
de observerade eleverna. Noteringar fördes på alla de aktiviteter, såsom kroppsspråk, 
ögonkontakt, verbal kommunikation i den mån som den kunde höras, bekräftelse och 
utmaningar, som läraren och eleven gjorde i samspelet under tre minuter. Även under 
mellanliggande tid observerade jag, då mer övergripande vad som hände, till exempel hur 
läraren hade kontroll på vad som hände i klassrummet, och löpande anteckningar fördes. 
Fokus låg hela tiden på samspelet mellan läraren och eleverna och på hur 
läsinlärningsarbetet var upplagt.  

 
1 Föreläsning Intervjumetod, LHS, 070920 
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”Läraren sätter sig bredvid elev 1, ber honom att läsa det som han skrivit på datorn, elev 1 läser 

mödosamt, läraren följer med fingret längs med textraderna på skärmen, läraren tar ögonkontakt 

med elev 1 och berömmer honom när han läst klart, frågar elev 1 om några ord som han skrivit, 

elev 1 besvarar ögonkontakten suckar, ser ut att tänka efter, svarar, läraren nickar, berömmer 

honom och pratar med elev 1 om hur han kan arbeta vidare med sin text, elev 1 svarar och nickar, 

läraren uppmanar elev 1 att skriva vidare, elev 1 är lite aktivare nu, ser gladare ut och börjar 

skriva”.  

Noteringar över hur klassrummen var disponerade och utsmyckade gjordes för att få en 
uppfattning om den fysiska miljön. 

Det var i samråd med respektive lärare som tid för besöket bestämdes. Observationerna 
skedde på grupplektioner i tre av klasserna och i två var det helklasslektioner. De tre 
förstnämnda klasserna var stora klasser och för att ge bra bild av läsinlärning under 
gynnsamma förhållanden blev det grupptimmar som observerades. Fyra av observationerna 
genomfördes på förmiddagen och den femte under första lektionen efter lunchrasten.  

I tre av de fem klasserna gjordes först ett besök för att bekanta mig med barnen. Widerberg 
(2002) påpekar  att det är bra om man kan vistas i den aktuella miljön för att få kännedom 
om personens eller personernas kontext före studien. De två övriga lärarna ansåg att 
klasserna var så vana vid besök att det inte behövdes något besök innan observationen 
genomfördes. Vid observationstillfällena upplevde jag att även i dessa två klasser hade det 
varit bra med ett besök innan. Jag upplevde att flera av barnen verkade lite spända när jag 
gjorde min observation.  
 

3.4 Databearbetning/analys 

En första analys gjordes efter förstudien. Detta för att reflektera över i vilken mån 
observation och intervjuguide hade rätt fokus och att det gavs möjlighet till att få svar på 
frågeställningarna. Jag försökte även analysera mina egna ställningstaganden och 
förkunskaper. Förstudien var nyttig och gav mig bra erfarenhet inför de kommande 
observationerna och intervjuerna. Vid reflektionen gjordes endast några smärre justeringar 
men gav mig en bra övning i att ställa följdfrågor, göra noteringar i observationen och spela 
in på mp3-spelaren. Efter samråd med min handledare så ingår även denna förstudie i 
resultatredovisningen.  

Analysen av observationerna har bestått av renskrivning av noteringarna från 
observationerna, både de löpande och tidssamplingen, och i en sammanställning över de 
övergripande likheterna och skillnaderna i de olika observationerna.  

Intervjuerna har överförts till en ljudfil på min dator från mp3-spelaren. Där har jag kunnat 
lyssna på intervjuerna och göra utskrifter av dessa. Ett schema över de intervjuade och 
deras svar de på olika temana i frågeguiden gjordes. En analys av likheter, skillnader och 
större gemensamma drag sammanställdes. Analysen av intervjuerna är ju delvis subjektiv 
eftersom det är jag som har gjort analysen men samtidigt har jag själv en lång erfarenhet 
och god kunskapsbakgrund om läsinlärningsarbete som varit mig behjälplig här. 
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4. Resultat 
Här i detta kapitel redogör jag för resultaten från observationer i fem olika klasser i skolår 
ett och intervjuer med dessa klassers fem erfarna lågstadielärare. Jag har genomfört dessa 
för att synliggöra samspelet mellan lärare och barn i läsinlärningssituationen i skolår ett. 
Jag har haft ett positivt perspektiv och tagit fram det som varit bra i samspelet.  

Allra först några ordförklaringar av för undersökningen viktiga ord. Dessa ord är ord som 
återkommer i analysen och som känns viktiga i denna undersökning.  

Bemötande handlar om hur en person uppträder i mötet med en annan person. Dessa möten 
är ytterst viktiga för barnen i skolår ett. Jag såg lärare som var mycket medvetna om sin roll 
i mötet med barnen. De tog ögonkontakt, ibland även kroppskontakt via en klapp på 
huvudet eller axeln och pratade med en låg, vänlig röst som ibland också kunde vara 
bestämd. 

Förväntningar handlar, enlig min uppfattning, om en föreställning en person har om någon 
eller något innan hon/han upplever detta eller denne i verkligheten. Jag såg elever som 
lyftes till att göra goda prestationer stödda av de positiva förväntningar som de mötte hos 
läraren. 
 

4.1 Samspel  

4.1.1 Intervjuresultat 1: Samspel, vad är det och är det viktigt? 

I intervjun frågade jag vad de intervjuade lärarna menar med samspel och vad som var 
viktigt i samspelet med barnen. Alla fem lärarna tänkte efter en stund innan de svarade. Jag 
tolkade det som att det var ett viktigt begrepp där de noga övervägde sina svar. Det var 
varierande, men ändå till stor del samstämmiga svar jag fick. Förväntningar, och då 
betonades de positiva förväntningarna på varandra, var det som återkom hos alla fem och 
ofta poängterades. En lärare hade sin filosofi klar för sig. 

”En grundfilosofi är att vänlighet föder vänlighet samtidigt som man naturligtvis måste sätta gränser 

liksom att bygga på det som de är bra på och att de ska känna att är duktiga och får 

självförtroende. ”  

Dialog var ett av de andra svaren, där vikten av att lyssna på varandra, visa hänsyn 
poängterades. Alla nämnde också att vikten av att man kan lita på varandra och att 
tillsammans plocka fram barnets kunskaper.  

”Det är ju dialog, att vi lyssnar på varandra. Uppmuntran är också jätteviktig. Jag brukar säga till 

barnet att det här fixar du och då gör de det”.  

Ett återkommande svar var att vara inlyssnande och ta tillvara på barnens initiativ. Något 
som de intervjuade ofta lyfter fram som en grundpelare i dagens skola är ömsesidig respekt 
och att överföra känslan av en positiv förväntan.  

”Jag menar att vi respekterar varandra, att jag lyssnar lika mycket på barnen som de måste lyssna 

på mig”  
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Ytterligare en viktig del i samspelet är trygghet, att kunna lita på varandra liksom 
bemötandet, menar de intervjuade.  

”Jag vill att de ska vara så ärliga som möjligt. Dagsformen avgör ju hur mycket barnen orkar. Jag 

vill att de ska veta att det går bra att komma till mig så pratar vi om hur mycket hon/han orkar. Jag 

litar på att de gör sitt bästa. Det är sällan så här små barn maskar. De gör så gott de kan.” 

De intervjuade lärarna säger att de vill bygga stor del av sin undervisning på just tryggheten 
i mötet, de positiva förväntningarna, det som barnet är bra på och utmana dem till nästa 
steg. Vygotskijs (Dysthe; Madsén, 1999) tankar om att arbeta i och utmana barnet i den 
proximala utvecklingszonen återkommer här och speglar lärarnas syn på inlärning och 
barnens möjligheter.  

”Man måste lyssna in varandra och både ge och ta när vi gör något tillsammans. Jag kan ge 

förslag och se om de nappar på det. Gör de det, tack då kan vi spinna vidare på min idé men gör 

de inte det kan det bli motsatt effekt. Det måste finnas ett samspel. Jag måste leta många vägar för 

att väcka intresse och gärna att det blir lite kul också.”  
 

4.1.2 Intervjuresultat 2: Hur har samspelet förändrats? 

Maktstrukturen i klassrummet är rätt naturlig då det är läraren som har sista ordet, så har 
det alltid varit och så kommer det att vara länge än, menade alla fem intervjuade. De sa att 
de är ju ledarna i grupperna och en nödvändig trygghet för barnen. Jag observerade dock att 
barnen hade en röst i sammanhanget, hur de vågade fråga, ta initiativ till nya aktiviteter och 
till att införa ett nytt moment i olika aktiviteter. Det fanns en dialog mellan vuxna och barn 
och barnen emellan där de möttes i, som jag tolkade som, ömsesidig respekt. I 
observationerna noterade jag att lärarna var tydliga med att lägga en positiv nivå i dialogen 
och att negativa kommentarer beivrade de, särskilt om det gällde ett barn i gruppen, likaså 
kunde barnen ha synpunkter på någon aktivitet men lärarna försökte att få dem att inte bara 
”göra ner” aktiviteten utan lära dem att se för- och nackdelar. Samtidigt noterade jag att de 
även kan problematisera och ge barnen ett annat perspektiv till ett förslag som kommit 
fram.  

Lärarna berättade om utvecklingen av lärarrollen under de 30 - 40 år som de intervjuade 
varit aktiva lärare, från att ha varit den totala ledaren som visste, kunde och styrde allt från 
katedern, till att idag vara en ledare som ger ramarna och lyssnar in barnen och deras 
åsikter. De intervjuade sa att de nu låter barnen vara med och påverka och ta beslut, men att 
de står som en sista garant för att allt ska vara genomförbart, tryggt och går in och styr när 
det blir för oklart om vad som gäller. De berättade att de har fått ändra på sitt sätt att 
förhålla sig till barnen och inbjuda mer till samspel på en gemensam bana.  

”Nu är jag trygg i min lärarroll och nu har jag tid att ägna mig åt eleverna. Förr ägnade jag mig mest 

åt vad jag skulle säga. Nu är jag bättre på att lyssna på barnen” 

”Förr var det ju gräsligt! Man var ju en slags diktator i klassrummet. Man bestämde allt. Nu är vi 

medarbetare och jag handledare i stället. Man har fått ändra sig själv jättemycket!” 

”Från början var det mer jag som visste det som var rätt. Jag tror inte att jag frågade barnen i lika 

stor utsträckning som nu. Då presenterade man en modell och så här är det och nu ska du lära dig! 

Nu frågar man ju vad de tycker och försöker ta upp tråden i det som de föreslår!” 
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4.1.3 Intervjuresultat 3: Möblering i klassrummen - hur kan den uppmuntra till 
samspel?  

Klassrummen såg väldigt olika ut både i storlek och också i hur det var möblerat. Alla fem 
lärarna förordade möblering i hästskoform vid starten av en etta. Det positiva med det, 
ansåg de, var att man som lärare kan fånga allas intresse. De påpekade att det var lättare att 
nå fram till alla vid genomgångar, när nya rutiner ska arbetas in och vid gemensamma 
samtal. Som lärare kan du ha ögonkontakt med barnen i en större utsträckning än vid annan 
möblering liksom att det är lättare att röra sig och snabbt nå fram till alla barnen, menade 
de intervjuade. Barnen har heller ingen bakom ryggen som de måste ha koll på, samtidigt 
som denna möblering uppmuntrar till samtal på gott och ont, kräver mycket utrymme och 
att det inte är alltför många elever i klassen, lyfte de intervjuade också fram. 

”När jag berättar mina sagor och när jag går igenom saker och ting som vi ska göra, då vill jag ha 

allas uppmärksamhet.” 

”Då finns det ju ingen som har ryggen vänd mot någon annan och alla har koll på allting. Fast det 

befrämjar ju också samtal.” 

I tre av klasserna hade de dock möblerat i smågrupper. Detta berodde delvis på stor brist på 
utrymme i klassrummet. 25 eller 28 barn som ska sitta kräver annan möblering än 
hästskoform, till exempel i smågrupper, påpekade en av de intervjuade. Det var även för att 
underlätta samarbetet samtidigt som en tanke var att undvika att några elever som inte drog 
sams hade ögonkontakt, sa en av de andra intervjuade. I en av klasserna var det en 
åldersblandad grupp. Tanken var att de äldre barnen i varje liten grupp hjälpte och var 
förebilder, förhoppningsvis positiva förebilder, för de yngre, berättade en tredje lärare. På 
grupplektionerna, sa en av lärarna, är hon noga med att samla barnen runt sig i ring för att 
komma nära och uppmuntra samspelet och nå fram till alla barnen.  

   ”Måste ju komma nära dem, för det är ju långt ner till sista bordet där. Så man känner att man når 

dem alla.”  
 

4.1.4 Intervjuresultat 4: Trivseln i lärarjobbet – hur kan den påverka samspelet? 

De har alla fem haft en god tillgång på böcker och tidskrifter under sin uppväxt, berättar de 
och deras egen läsutveckling har varit oproblematisk.  

”Jag kunde läsa när jag började skolan. Jag plockade bokstäver och fick ihop till ord. Mina föräldrar 

var inga bokläsare men på något vis hade de ändå det i ryggmärgen att man ska läsa sagor och 

sjunga sånger. De läste hemskt mycket för mig och det gjorde att jag fick intresse”.   

För tre av lärarna var yrkesvalet självklart medan för två av dem var det slumpen som 
avgjorde yrkesvalet.  

”Jag bestämde mig för att bli lärare första dagen i skolan. Jag tyckte att det verkade kul.” 

” Det var nog en slump. Jag har alltid  tyckt om att jobba med barn.” 

Lärarna säger i intervjuerna att de trivs med sitt jobb och att de inte ångrar sitt yrkesval Min 
tolkning är att deras entusiasm och trivsel avspeglade sig tydligt och det påverkade även 
barnen positivt. Lärarna påpekade dock att det har varit perioder när det varit mycket 
jobbigt. De ser neddragningar av resurser, stora klasser, ont om utrymmen och utökade 
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arbetsuppgifter som en bidragande orsaker. Några uttryckte sig så här i intervjun på frågan 
om yrkesvalet och trivseln idag: 

”Jag tycker fortfarande att det är roligt fast jag blir trött.” 

”Jag tycker faktiskt att det är roligt och intressant också men det är jobbigt emellanåt naturligtvis, 

mycket jobbigt!”  

”Jag trivs väldigt bra nu men det har gått upp och ner genom livets gång. En del år med en del 

klasser har jag känt att nej, inte en dag till. Det har liksom varit övermäktigt. Resurser försvinner”. 

Även humorn fanns med såg jag i observationerna. Lärarna tog sig tid att skoja med barnen 
men var samtidigt tydliga med att de skojade. De lade nivån på ”skojet” och i dessa 
situationer observerade jag hur barnen sökte lärarens ögonkontakt för att få bekräftat att det 
var på skoj. En viktig bekräftelse som lärarna var noga med att ge, påpekade de efteråt i 
intervjun. Det blev en positiv cirkel och stämningshöjare, är min tolkning. 

 

Sammanfattningsvis framförde de lärare som är intervjuade i den här studien att samspelet 
är en dialog, ett möte med ömsesidig respekt där båda kan överföra sina förväntningar och 
barnets initiativ och utvecklingsmöjligheter tas tillvara. Samspelet har förändrats från det 
att läraren var den totala ledaren som styrde och bestämde allt, till att hon nu är en ledare 
som ger ramarna, lyssnar in elevernas synpunkter och står som en sista garant för alla i 
klassen. Möbleringen kan uppmuntra eller förhindra samspel. Hästskoform var en 
möbleringsform som förordades, detta då läraren lättare kan få alla barnens 
uppmärksamhet. Trivseln är också viktig för ett positivt samspel, sa de och berättade att de 
trivs bra men att det periodvis har varit mycket jobbigt och att de bli trötta oftare nu. 
 

4.1.5 Observationsresultat: Samspelet som synliggjordes i observationen 

I observationerna med fokus på hur läraren och barnen samspelade, noterade jag främst det 
i samspelet som var framgångsrikt, i den mening då barnen svarade positivt2. Hur använder 
sig lärarna av det personliga mötet för att få barnen att utvecklas och utmanas?  Det jag såg 
var mycket medvetna lärare som använder och utnyttjar hela sig själv.  

”Läraren går till elev 1 som sitter vid datorn och tittar frånvarande ut genom fönstret.  Hon ställer sig 

bakom honom, lägger handen på hans axel, pratar med honom med låg röst. Han säger att han är 

trött och vill inte jobba. Läraren sätter sig på en stol bredvid honom, tittar på honom och säger att 

hon hör att han är trött men hon tror ändå att han kan jobba. Nu har hon en lite mer bestämd men 

ändå vänlig röst.  Elev 1 besvarar hennes lugnt hennes blick, lyssnar och nickar. Elev 1 pekar på 

datorskärmen och visar vad han skrivit. Läraren berömmer honom för det han skrivit, pekar på 

skärmen, förklarar hur elev 1 ska göra och ger honom tips på hur han kan tänka. Han ser lite 

piggare ut nu och börjar jobba.” 

Rösten varierades både när det gäller styrka och tonfall. Ett lugnt röstläge gjorde att även 
barnen talade med låg och, som jag tolkade det, förtrolig röst. Stämningen i gruppen och 

 
2 Med positivt menar jag här att eleverna svarade ja på lärarens fråga eller instruktioner, och/eller återupptog sitt 

arbete. Med negativt menar jag att eleven svarade nej och/eller avbröt sitt arbete. 
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arbetet påverkades oerhört mycket av röstläget och tonen hos främst läraren, men även till 
viss del i barnens tonläge i deras respons.  

Lärarna tog ofta ögonkontakt, som jag tolkade som att de med blicken förstärkte det som 
sades. Vissa barn besvarade snabbt blicken och såg ut att lyssna noga medan andra flackade 
oroligt med blicken men efter en kort stund besvarade även de lärarens blick och lugnade 
ner sig. Att bli uppmärksammad av läraren med en blick i ett tyst samförstånd var kanske 
allt som behövdes för att en del elever skulle återgå till sina arbetsuppgifter. 

”Läraren sitter bredvid elev 1 som är orolig och har svårt att koncentrera sig. Elev 3 kommer till 

läraren och visar vad han skrivit. Läraren lyfter blicken, tar ögonkontakt med elev 3, läser igenom 

det som elev 3 har skrivit och berömmer elev 3 för det han skrivit. Elev 3 går till sin plats och med 

ett litet leende på läpparna. Elev 1 är osäker på ett ord som hon skrivit, blir orolig, pratar högt om 

att hon vet att hon inte kan, vill sudda ut och inte göra något mer. Läraren tittar på det som elev 1 

skrivit, ger ett förslag på vad hon trodde elev 1 hade skrivit. Elev 1 tittar på läraren, tänker, lyser 

upp, godtar förslaget och är nöjd med det. Båda tittar på varandra och nickar i samförstånd.” 

I observationerna fick jag se när två av lärarna berättade en saga för barnen i samband med 
bokstavsinlärningen. De samlade barnen runt sig så att alla hade möjlighet till ögonkontakt 
med läraren. Under själva berättandet var läraren noga med att ta ögonkontakt med var och 
en av barnen. Jag noterade barnens stora intresse, uppskattning av lärarens ögonkontakt, 
gemenskap och, enligt min tolkning, positiva stämning som skapades.  

”Läraren samlar barnen i gruppen i en ring på golvet runt sig. Hon börjar berätta en saga med lugn, 

låg och tydlig röst.  Alla barnen tittar intresserat och, som jag tolkar det, förväntansfullt på henne 

och hon tittar på var och en av dem i tur och ordning medan hon berättar. Några barn viskar och 

undrar vilken bokstav det är som är på gång.  Annars råder tystnad.”   

Likaså lutade lärarna sig över eller fram mot barnet som de pratade med, satte sig ner på 
huk eller på en stol bredvid barnet och gav gärna en klapp på axeln eller huvudet. Små 
subtila gester men, som jag noterade och tolkade som, ack så viktiga! Barnen såg glada och 
nöjda ut och tog nya tag med sina arbeten efter denna uppmuntran och närhet från läraren. 
Jag upplevde att lärarna hade en ambition att ta sig tid för varje barn. 

”Läraren står bredvid elev 1 med sin hand på hans axel och tittar på medan elev 1 visar hur han 

har format den aktuella bokstaven i lera på bordet. Elev 1 tittar upp på läraren som nickar som jag 

tolkar som uppmuntrande, säger bra och instruerar vad elev 1 ska göra nu. Elev 2 kommer, ställer 

sig bredvid läraren och lägger sin hand på lärarens arm och väntar. Läraren avslutar sitt samtal 

med elev 1, vänder sig till elev 2, tar ögonkontakt och ger henne respons på det hon skrivit.” 

Jag såg situationer där barn tappade ork och intresse för skolarbetet och helst ville åka 
skridskor på en nyspolad is eller vila sig. Läraren återförde med mild men bestämd röst och 
uppfinningsrikedom barnet till jobbet och lyckades skapa ett nytt intresse för det som skulle 
skrivas. De tog inte upp tråden om att barnet var trött eller ville göra något annat utan bara 
bekräftade det och övergick till att prata med barnet om arbetsuppgiften som var aktuell i 
stället. Ett mycket tålamodskrävande arbete för läraren, men även för barnet är min 
tolkning av detta skeende. Båda såg nöjda ut efter det att barnet hade hittat tillbaka till 
jobbet. Likaså noterade jag hur lärare skickligt stöttar barn som riskerade att misslyckas 
med en uppgift inför sina kamrater, hur läraren insåg att ett nederlag för en elev var på 
gång, snabbt gick in i situationen och stöttade smidigt eleven till att göra rätt.  
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”Elev 3 sitter och ser frånvarande ut och följer inte med när hans kamrater går fram för att skriva 

ord på tavlan. Läraren går lugnt fram till honom, lägger handen på hans axel och ber honom med 

låg och lugn röst att läsa ordet som står på ett kort. Han ljudar och lyckas läsa ordet. Nu ser han 

stolt ut och småler. Läraren uppmanar honom att gå fram till tavlan och skriva ordet. Elev 3 går 

fram och skriver men s blir felvänt. Elev 1 säger högt att det blev fel på s:et. Läraren ber elev 3 att 

läsa sitt ord och det gör han, ser att s:et är felvänt, suddar och skriver ett nytt felvänt s. Elev 1 

börjar säga något men tystas ner av en bestämd blick från läraren. Elev 3 suddar igen och ser 

orolig ut. Läraren går lugnt fram, lägger sin hand lätt över elevens och tillsammans skriver de ett 

rättvänt s. Elev 3 ser nöjd.”  

Det var situationer som jag noterade krävde snabba initiativ och att läraren var observant på 
vad som riskerade att hända. Som en lärare sa:  

”Det gäller att se vad som kan hända innan det har hänt och vara där innan det händer.” 

 

Sammanfattningsvis observerades i denna studie att samspelet var avgörande för de 
observerade barnen skulle lyckas, och att i samspelet använde både lärarna och barnen hela 
sig och alla sinnen. Ambitionen var att få tid att samspela med varje barn och att även vara 
observant på allt som hände i klassrummet.  
 

4.2 Intervjuresultat: Läsinlärning 

4.2.1 Metoder  

Lågstadielärarna, som deltog i studien, har en lång och gedigen erfarenhet av 
läsinlärningsarbete. De uttryckte det som att de arbetar utifrån en trygg bas med kunskap. 
De har en övertygelse om att de måste ge barnen många olika ingångar till att lära sig att 
läsa.  

”Barn lär sig på olika sätt och det känns väldigt bra att arbeta på olika sätt. Det gör att jag känner 

mig trygg med det som pedagog och utstrålar det till barnen. Det gör väldigt mycket. ”  

”Jag har en blandning av många metoder. Det jag sett har fungerat för mig och jag tror inte att man 

kan lura barn. Det som inte fungerar för mig, tror jag inte fungerar för mina elever heller.”  

Alla fem säger att de arbetar utifrån olika perspektiv. De berättar hur de arbetar med ett 
bottom-up perspektiv (att arbeta från delarna, bokstäverna, upp till hela texter) med en 
noggrann genomgång av hur bokstaven formas, bokstavens namn, ljud och poängterar 
skillnaden mellan de båda senast nämnda. De fortsätter med att visa för barnen hur de tar 
ljuden och hur dessa delar, via ljudning blir till ord, ord som blir till meningar, meningar 
som blir till texter som leder in i det spännande läslandet.  

”Jag brukar berätta en tokig saga som handlar om ett djur som är kopplat till ljudet. När jag gjort det 

brukar vi göra ljudlyssning, lyssna på hur bokstaven låter och vad den heter, leta efter ljudet i 

sagan, var i ordet ljudet finns och titta på formen på bokstaven.  ”  

De berättar vidare hur de arbetar med ett top-down perspektiv (att arbeta från hela texter 
stegvis ner till de minsta delarna, bokstäverna). Där de tillsammans med eleverna bearbetar 
gemensamma upplevelser och skriver texter tillsammans. Texterna som är barnens, delas 
upp till meningar, meningar till ord, ord som delas upp till enskilda ljud.  
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”Vi gör en text om det här djuret, en diktering. Sen jobbar vi med den på gammalt LTG-vis. Vi letar 

småord till exempel en, ett. Vi letar den aktuella bokstaven. Några barn letar efter längre ord. Jag 

skriver ut texten på datorn och sen får barnen arbeta med den till exempel stryka under ord och 

bokstäver och läsa texten för mig eller någon kompis. ”  

På två av skolorna observerade jag att de arbetade med djur i samband med 
bokstavsinlärningen och hur barns intresse för djur utnyttjades. Klasserna läste, skrev och 
upptäckte allt om djuret och bokstaven i olika gruppkonstellationer. På en av skolorna, 
noterade jag, att de då arbetade tillsammans med barn i förskoleklassen.  

”Vi arbetar i tvåveckorsperioder med ett ljud. För att fånga barnens intresse så kopplar vi till ett djur 

och gör en abc-djurbok. Barnen lyssnar på berättelser om djuret och tittar på bilder i böcker som vi 

lånat från biblioteket. De skriver texter och klistrar in en bild på djuret på datorn.”  

En annan skola arbetade med ett större tema under längre tid. Tanken var att barnen ska bli 
nyfikna och motiveras ännu mer till att vilja lära sig att läsa och till att kunna upptäcka nya 
saker och möjligheter i böckernas värld, berättade läraren och att hon som lärare fanns där 
som inspiratör och handledare. När de har blivit riktigt nyfikna på läsningens mysterium, 
ger läraren dem en liten och ibland ”den sista pusselbiten till läslandet”, som en av lärarna 
sa.  
 

4.2.2 Tillgång av böcker  

Alla fem lärarna poängterade att de uppmuntrade barnen till att läsa skönlitterära böcker. 
De sa att de utnyttjade de utrymmen som fanns tillgängliga i eller i direkt närhet till 
klassrummet till att göra läshörnor, små vrår eller läsrum. Böckerna, sa de, arrangerades så 
att de skulle locka till läsning och att ambitionen var att locka fram läslusten och 
läsintresset. Alla fem lärarna påpekade vikten av tillgång av bra och lagom svåra böcker för 
barnens läsutveckling.  

Just tillgången på böcker, då främst med tanke på skönlitteratur, i klasserna varierade 
mycket främst beroende på utrymme och antalet elever i klassen, noterade jag, på det sätt 
att ju fler elever, desto fler bord/bänkar desto mindre plats att ha böcker framme som ska 
locka till läsning. I två av klasserna fanns ett avgränsande litet rum med soffa och böcker 
uppdukade. Dit kunde barnen gå för att läsa i en ostörd och avskild miljö, berättade lärarna. 
I en klass fanns utrymme i klassrummet för en soffa och bokställ med böcker utställda. 
Läraren påpekade att hon medvetet arrangerade och lånade böcker från biblioteket för att 
locka till läslust och att även barnen gavs möjlighet att låna böcker både från biblioteket 
och från klassens bestånd.  

Likaså lyfte de alla fram vikten av att läsa högt för barnen, helst en stund varje dag. Sådana 
lässtunder fick jag uppleva vid observationerna. Det var för barnen en efterlängtad stund, 
noterade jag, för barnen satte sig till rätta och lyssnade uppmärksamt. När något intressant 
eller spännande hände, utbytte vissa elever blickar och nickade och småskrattade.  
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4.2.3 Att knäcka koden 

Jag frågade efter något viktigt och betydelsefullt minne som lärarna har från sitt arbete som 
lågstadielärare. Alla fem svarade direkt och utan minsta tvekan att det är när barnet knäcker 
koden och kommer på hur det går till att ljuda ihop bokstäverna till ord. Att få vara med 
och dela barnets glädje över att äntligen ha förstått hur det går till att läsa, var de klart 
viktigaste och värdefullaste ögonblicken i deras arbete, sa de. Jag noterade att det märktes 
på de intervjuades tonfall och glimten i ögonen hos dem när de pratade om just dessa 
tillfällen när ett barn knäcker koden. Det sa att det var upplyftande och betydelsefulla 
minnen för livet som de berättade om, särskilt om det är ett barn som kämpat väldigt länge. 
Det gäller att ge barnet den rätta pusselbiten i rätt läge, att inte ge upp och att vara kreativ, 
positiv och pröva alla vägar med alla olika sinnen inkopplade och att det är det som är 
konsten i det här yrket, menar alla fem intervjuade. 

 ”Plötsligt upptäcker de att de kan, de har knäckt koden. Det är ljuvligt! Glädjen när de tindrar som 

små julgranar. ”  

”Det härliga är när de knäcker koden. Det finns inget härligare. De säger: Jaha, men jag läser ju! 

Jaha, var det så här de går till!  Det här var ju kul!” 

”Ett barn hade kämpat i hela ettan och under hösten i tvåan och inte lyckats lista ut hur man gjorde 

när man läste. Han fick inte ihop bokstäverna till ord. Plötsligt en dag, när han gick i tvåan på 

våren, hade han kommit på hur man gjorde. Det var som om det sa klick en dag för honom. Ungen 

lyste som en sol! Han var så otroligt glad! Det var helt otroligt!”  

”Tänk när de knäcker koden och stjärnögonen tänds!” 

 

Sammanfattningsvis har det här framkommit att i läsinlärningsarbetet arbetar lärarna 
utifrån en trygg bas av kunskaper, utifrån olika perspektiv och med alla sinnen och med de 
flesta av de övriga ämnena integrerade. Tillgången på böcker kan variera men alla är 
medvetna om vikten av att involvera litteraturen i läsinlärningsarbetet. De klart viktigaste 
minnena är att få uppleva när barnen knäcker koden.  
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5. Diskussion 
Syftet med undersökningen är att studera samspelet mellan lärare - elever och samspelets 
möjligheter i läsinlärningssituationen i skolår ett, att lyfta fram möjligheterna som läraren 
har i det som hon gör, hur hon agerar och de förväntningar hon skapar hos barnen.  

I studien har jag tittat på det som varit bra och positivt i samspelet. Jag har haft fokus på 
lärarens samspel med barnen. Kommunprojektet, som denna uppsats är en del i, har också 
ett perspektiv på framgångfaktorer. Enligt min uppfattning har det goda exemplet mer kraft 
än att leta fel och brister. Jag har sett hur barnen växte i samspelet och samtidigt har det 
ökat min medvetenhet om hur oerhört viktigt det är hur vi vuxna i skolan bemöter barnen.  
 

5.1 Vad karaktäriserar det goda samspelet mellan lärare och elever i 
läsinlärningssituationen i klassrummet?  

I intervjuerna understryker lärarna att ett bra samspel lärare – elev karaktäriseras av 
trygghet, samhörighet, uppmuntran, utmaningar, ömsesidig respekt, att i dialogen lyssna 
och visa hänsyn till varandra, samt att ta tillvara på barnens initiativ. Ett exempel på ett gott 
samspel från observationerna var, enligt min uppfattning, när en elev var trött och inte 
orkade skriva mer och hur läraren då lyssnade och bekräftade samtidigt som hon utmanade 
honom. Hundeide (2001) påpekar att samspel bör karaktäriseras av positiv bekräftelse, 
intresse och uppmuntran från pedagogen. Barnets motivation och arbetslust mobiliseras då. 
Lärarna i den här studien var mycket medvetna om och försökte utnyttja samspelet till att 
bygga goda relationer med barnen. Det går inte att lura barnen, som en lärare påpekade i 
intervjun, och underströk vidare att i samspelet kan de göra stor skillnad med små medel. 
Nyström (2002) skriver att, läraren genom en positiv attityd och guidning i samspelet kan 
överföra en tro på barnet, särskilt viktigt för barn som har svårigheter av något slag. 

Sandström-Kjellin (2002) menar att det är beroende på vilken undervisning barnet möter 
om det blir ett pedagogiskt möte, där barnet ges möjlighet att utvecklas maximalt. Läraren 
måste utnyttja alla möjligheter för att nå fram till barnet. Lärarna i studien poängterade att 
de använde hela sig. Så gott som alla sinnena var aktiva, de lyssnade, berörde till exempel 
med en klapp på axeln eller huvudet, använde rösten, både när det gäller tonfallet och 
röstläget, mimik, tog ögonkontakt och satte sig gärna nära barnet när de samspelade. 
Ambitionen var att få tid att samspela med varje barn. De berättade att de också såg till att 
få skratta tillsammans med barnen. I resultatet av observationerna i den aktuella studien såg 
jag hur lärarna tog sig tid att läsa av barnets svar och bekräfta det på olika sätt. De var 
uppmärksamma på hur barnet svarade, även barnet använde sig av hela sig själv. Vidare 
tyckte jag mig kunna se hur barnets blick kunde visa om de var trygga i situationen och 
hade förstått vad som skulle ske.  

Frost (2002) lyfter fram begreppet attribution, som innebär de förväntningar som en person 
har på sig själv om hon/han ska lyckas eller misslyckas. Jag noterade i studien hur lärarna 
vid många tillfällen uppmuntrade och försökte överföra positiva förväntningar på barnet 
just för att få barnet att tro på sig själv och våga lite mer. Som när en elev i en av  
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observationerna var på väg att sudda ut allt hon skrivit och skrek ut att hon visste att hon 
inte kunde. Läraren hittade då en lösning och visade en tro på barnet som jag tolkade som 
att barnet uppfattade.  
 

5.2 Vad anser lärarna är viktigt i samspel för en positiv läsutveckling? 

De studerade lärarnas erfarenhet var att i samspelet tillsammans med barnet, i rätt tid, se 
och utmana just det moment som ligger i nästa steg i deras läsutveckling. I samspelet kunde 
de överföra positiva förväntningar, visa en tro på barnets förmåga, en tro på att du kan, att 
du orkar och att jag ser vad bra saker du gör, uppmärksamma och utmana barnet till nya 
kunskaper och stötta barnet när hon/han upplever att det är svårigheter eller jobbigt. De 
intervjuade lärarna sa att de var måna om att få tid för alla barnen, att ge dem en stund var 
och en, för att visa dem vägen vidare in i läslandet och hjälpa dem att hitta läsglädjen. De 
var lyhörda, observanta, till exempel när en elev tappade orken, intresse eller riskerade att 
misslyckas inför sina kamrater. I observationerna noterade jag, att om så bara en liten, kort 
stund av samspel och uppmuntran gav det barnet energi och vilja att fortsätta. De 
intervjuade sa att de litade på barnet, det försökte de visa i samspelet och att de upplevde 
att de flesta barnen växte av detta.  

Deras erfarenheter tolkar jag som vara i linje med det som Vygotskij (Dysthe, 2003; 
Madsén, 1999) har lyft fram om den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (a.a.) 
poängterar även att samspelet mellan lärare och elev är det viktigaste redskapet för att 
utveckla elevens tänkande och att det yttre samspel, som de är delaktiga i, är en 
förutsättning för ett inre lärande.  

Även Frost (2002) skriver att samspelet måste ha god kvalitet, och att barnet möts av 
förståelse och Hundeide (2001) påpekar att mycket avgörande för barnets utveckling är 
samspel, utmaningar och förväntningar från lärare och skola. I observationerna noterade jag 
hur förväntningar som lärarna hade på barnen var en viktig faktor. I intervjuerna berättade 
lärarna om hur de försökte visa varje barn positiva förväntningar och berömma dem. 
Hundeide (2001) poängterar vikten av att barnet får successivt stöd av den vuxne, blir 
utmanad, får förklaringar och gränser. Sist men inte minst måste barnet få beröm och 
erkännande för att utvecklas och känna att hon/han kan. Som i observationen med exemplet 
med eleven som var trött och inte ville jobba mer. Han fick beröm och erkännande 
samtidigt som han blev utmanad och fick gränser. 

Sandström-Kjellin (2002) har funnit i sin studie att barn med läs- och skrivsvårigheter 
behöver stimuleras i att skapa betydelse och associationer kring en text. Det är annars lätt 
att dessa barn stannar i träning av avkodningen och inte blir utmanade i att utveckla 
läsförståelse. Jag noterade i min studie att två av lärarna tog till vara på detta i sina 
temaarbeten. Alla barnen var med och reflekterade och skrev oavsett läskunskaper. Läraren 
tog sig tid till att stötta barn med svårigheter lite extra. I samspelet kunde de tillsammans 
utmana och inspirera varandra och läraren fick en fylligare bild av barnets svårigheter och 
kunskaper. Dessa två lärare var nöjda med detta arbetssätt. Även de andra tre lärarna 
utnyttjade liknande situationer bland annat i läsinlärningsarbetet. De förde ett samtal med 
barnet om vad som hade hänt i boken hon/han nyss läst.  
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Varför och hur samspelet kan utnyttjas finns en stor medvetenhet om hos de intervjuade 
lärarna men det är oftast ekonomin och resursfördelning, oftast neddragningar, som styr, 
vilket begränsar möjligheterna att praktisera detta. De intervjuade lärarna framförde flera 
gånger en oro över att arbetsuppgifterna utökas, resurser försvinner och att när klasserna är 
så stora (24 – 28 st), blir alla stressade och just i dessa samspelssituationer hinner de inte 
med att bekräfta alla elever. Här finns stora behov av att hitta dessa stunder av samspel, att 
hitta tillfällen där pedagogerna kan dela upp klasserna i mindre grupper för att få denna tid 
och möjlighet. Lärarna berättade hur de använde all sin uppfinningsrikedom till att hitta 
lösningar för att hinna samspela och för att samla barnen i mindre grupper, och då hinna 
bemöta och bekräfta var och en. Här finns utmaningar för de vuxna att lösa men även 
barnen kan ha intressanta synpunkter och lösningar. Detta är viktiga frågor som måste 
diskuteras vidare. Till exempel hur samarbetet i arbetslag kan ge lärare denna möjlighet 
och hur arbetslagen kan organisera sin tid för att på bästa sätt nå alla barn i ett utvecklande 
samspel.  
 

5.3 Hur säger erfarna lärare att de arbetar med läsinlärning? 

I läsinlärningssituationen, berättade de intervjuade, att de arbetade utifrån en trygg bas av 
kunskaper och erfarenheter. De har arbetat i många år och kommit fram till vad som 
fungerar bra. Lärarna i den aktuella studien var rörande överens om vad som var gångbart 
när det gäller läsinlärning. De utnyttjar båda perspektiven, dels ett bottom-up perspektiv 
med noggrann ljudanalys och dels ett top-down perspektiv med gemensamt textskrivande 
om gemensamma upplevelser. De tar även alla sinnena i anspråk. Ett framgångsrikt 
arbetssätt, anser de, som ger alla barn läsutvecklingsmöjligheter. Här är samspelet ytterst 
viktigt för att kunna arbeta och nå fram till varje barn. Där kan lärare och barn tillsammans 
utforska och utmana för att få bästa möjliga läsutveckling för barnet. Utan samspelet kan 
läsintresset och läsutvecklingen avstanna.  

Både Höien och Lundberg (1999) och Jacobsson och Svensson (2006) poängterar vikten av 
att barn med läs- och skrivsvårigheter, i samspel med läraren, får pröva olika 
läsinlärningsstrategier, får närma sig läsningen på olika sätt och får öva och öva. De 
intervjuade lärarna sa att de var övertygade om att, i och med att de arbetade med olika 
ingångar till att lära sig läsa, så kom det barn som har det svårt med att knäcka koden 
särskilt till godo. I observationerna noterade jag hur de utnyttjade detta och även barnens 
alla sinnen, såsom till exempel att lyssna, röra sig, och tala. Enligt min uppfattning är det, 
särskilt för barn med läs- och skrivsvårigheter, viktigt att barnen får lyssna, måla, sjunga 
och använda alla sinnen i processen. De intervjuade anser att läsutvecklingen även ska 
innefatta alla ämnen, som det temaarbete om djur som observerades i studien. Detta synsätt 
stöds också av Höien och Lundberg (1999). 

Litteraturen liksom samspelet är viktig i läsutvecklingsprocessen. Gambrell (1996) har lyft 
fram vikten av tillgången på böcker, varierande möten med litteratur av olika slag, bland 
annat i olika samspelssituationer, och litteraturens betydelse för en lyckad läsutveckling. 
Hon påpekar att läraren måste vara medveten om att hon/han är en förebild när det gäller 
läsning och att hon/han kan göra mycket med små medel för att få eleverna nyfikna på och 
väcka deras läslust och läsglädje. Här kan samspelet mellan lärare och barn, och även 
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barnen emellan, vara mycket framkomliga vägar, tror jag. En lärare berättar i intervjun hur 
hon arbetar med bokjuryn i samarbete med biblioteket. 

”Vi får alla nyutgivna barnböcker från biblioteket till klassen. Barnen lånar själva hem en bok som 

de läser. Här i skolan berättar de sen vad boken heter, författare och vad de tyckte om boken. De 

ger boken stjärnor. Får boken fem är den bra och en stjärna är dåligt. Vi gör en sammanställning 

som vi skickar ner till biblioteket och är med på utlottning av böcker och författarbesök.” 

Det fanns varierande tillgång på böcker i de olika klasserna men alla lärare var mycket 
medvetna om att olika möten med litteratur betydde oerhört mycket. Det är något som bör 
utvecklas ytterligare och likaså samarbetet med biblioteken, menade de intervjuade. Både 
Gambrell (1996) och Nyström (1996) poängterar här klassrumsmiljöns utformning. Det 
gäller att skapa miljöer som ökar lusten och förståelsen för läsning, skriver de. Flera av 
lärarna påpekade just problemet med möblering som begränsas av många barn och små 
klassrum. Här är en utmaning att hitta nya lösningar på utnyttjande av lokalerna. Gambrell 
(1996) har kommit fram till att det är viktigt att titta på vad som finns i klassrummen och 
hur det presenteras, vad som kan tas bort och vad som fattas, och hur materialet som finns 
där presenteras. Känslan som barnet och även vuxna får när de kommer in i klassrummet är 
oerhört vikig, påpekar hon. 
 

5.4 Avslutande reflektioner 

Dagens lärarroll bygger mycket på samspel och elevens delaktighet. Betydelsen av 
samspelet, den ömsesidiga respekten och förväntningar är oerhört viktiga moment i ett 
framgångsrikt arbete i skolan som helhet och som här, i läsinlärningssituationen. Det finns 
en hel del som medvetna lärare kan göra. Det är små, men ytterst viktiga detaljer och är en 
kunskap som byggs upp under många års arbete med läsinlärning. Samspelet är något som 
alla, både barn och vuxna, drar nytta av men allra mest barn med läs- och skrivsvårigheter. 

Utmaningarna är många men det finns belöningar. En av de största belöningarna vittnar 
dessa lärare om. Det är när de får vara med när barnet knäcker koden! Se glädjen i barnets 
ögon när de lyckas. I konsensusrapporten (Myrberg, 2003) påpekas det att undervisningen 
måste upplevas som meningsfull för varje elev. Mer meningsfull än så kan undervisningen 
knappt vara. 

Myrberg konstaterande i konsensusrapporten (Myrberg, 2003) att hög lärarkompetens var 
en av de viktigaste faktorerna liksom samspelet för att en lyckad läsutveckling för barnen 
ska komma till stånd. Erfarenheterna från denna studie har visat att erfarna lärare har 
utvecklat en hög kompetens, att de försöker hitta tid för att samspela med barnen. Det är en 
viktig, tyst kunskap.  

Många erfarna lågstadielärare går i pension inom en tioårsperiod. De yngre lärarna har 
färska kunskaper om läsutveckling, om än inte i den omfattning som skulle önskas. De har 
även kunskaper om senaste forskningsresultat, tankegångar från högskolorna och har 
diskuterat dessa i sin utbildning. Olika grupperna av lärare med olika kompetenser behöver 
mötas och berika varandra i ett samspel, för samspelets överlevnad. 
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6. Metoddiskussion 
6.1 Observationerna 

Påverkades läraren och barnen av att jag var där? Ja, det tror jag och även två av lärarna 
påpekade detta. Att det sitter en person längst bak i klassrummet och gör noteringar måste 
helt enkelt påverka. Frågan är i stället i vilken grad min närvaro påverkade. Min upplevelse 
är att min påverkan av situationen inte störde arbetet i så hög grad att det blev en onaturlig 
situation. Barnen kikade lite då och då på mig och några tog kontakt med mig. Jag 
besvarade den men förhöll mig neutral och inbjöd inte till ytterligare kontakt.  

Bryman (2002) menar att det finns en reaktiv effekt vid strukturerade observationer, men 
att lärare och barn så småningom vänjer sig vid att bli observerade och att det finns många 
andra saker att göra och ha fokus på i klassrummet. Observatörens närvaro får mindre 
effekt genom de krav som situationen i övrigt kräver. Detta var också min erfarenhet. 

Bryman (a.a.) skriver att direkt observation av ett beteende inte kan påverkas av 
respondentens tolkningar eller minnen och att vid strukturerade observationer är det sällan 
enkelt att få tag i avsikterna bakom ett beteende. Det blir delvis en tolkning hos 
observatören utifrån de observerades beteenden och minspel. Min ovana som observatör 
kan ha medfört att vissa egna tolkningar gjorts och även att vissa beteenden som kan ha 
haft betydelse inte lyfts fram tillräckligt. Min egen lärarerfarenhet har varit till stöd för vad 
som kan vara viktigt men också påverkat och gett mig en förutfattad åsikt. 

Vid observationerna satt jag längst bak i klassrummen. Det var inte alltid som dialogen 
mellan lärare och barn gick att höra varför viss tolkning utifrån lärares och barns gester och 
minspel gjorts. 
 

6.2 Intervjuerna 

Bryman (2002) skriver att det är mycket viktigt att den intervjuades svar registreras så 
exakt som möjligt annars kan följden bli att intervjuaren förvränger svaren och en felkälla 
skapas. I och med att jag spelade in intervjuerna på en mp3-spelare med diktafonfunktion, 
så anser jag att jag undvek denna felkälla. Ännu noggrannare blev förfarandet i och med att 
jag förde över inspelningarna till en ljudfil på datorn. Där kunde jag lyssna och förflytta 
mig i intervjun via en tidsaxel i ljudfilen. Alla ljud finns exakt återgivna.  

Mp3-spelaren var liten och behändig att ha med sig till intervjuerna. Det innebar också att 
den inte var så iögonfallande utan låg liten och diskret på bordet. Det märktes att de 
intervjuade var medvetna om att de blev intervjuade och inspelade, men efter en stund 
upplevde jag att de blev mer avslappnade.  

Intervjuguiden innehöll endast temafrågor. Bryman (2002) påpekar att det är viktigt att 
hålla sig till en viss ordningsföljd i en intervju och att tidigare frågor kan påverka svaren på 
senare frågor. Jag hade stor användning av min intervjuguide med frågeteman. Frågorna 
ställdes i den ordning som guiden har. De följdfrågor, som jag ställde vid de olika 
intervjuerna, varierade något beroende på hur den intervjuade svarade på första frågan i 
temat. Jag anser att det gav alla fem samma möjlighet men att följdfrågorna kan ha 
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påverkat vissa svar senare i intervjun. Enligt Bryman (2002) införs en potentiell källa till 
variation.  

Alla fem lärarna fick i intervjuerna lämna egen reflektion på observationen. Det var ett 
viktigt pedagogiskt grepp som gav de intervjuade möjlighet att ge sin syn på det som 
observerats. Det upplevde jag gav en styrka till studien. 

De intervjuade lärarna var medvetna om att min studie var en del i ett större projekt som 
leds av förvaltningschefen. Detta kan ha påverkat deras svar. Även min ovana som 
intervjuare kan ha påverkat resultatet. 
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7. Förslag till ytterligare studier i ämnet 
I denna studie har jag valt att ta lärarens perspektiv i samspels- och 
läsinlärningssituationerna. En intressant fortsättning på studien skulle vara att studera 
samspels- och läsinlärningssituationer utifrån barnets perspektiv. Tolkar och upplever 
barnen situationerna på liknade sätt som läraren? Det vore också intressant att göra en 
studie med ett mer specifikt perspektiv, nämligen utifrån barn med läs- och 
skrivsvårigheter. Vilka upplevelser och vilka möjligheter anser de att de har i samspelet 
lärare – elev? 

Ytterligare en intressant studie skulle vara att göra en jämförelse mellan yngre och äldre, 
erfarna lärares upplevelse och uppfattning om samspel och läsinlärning.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
 
Brev till inbjudna deltagare    080122
      
       
 
 
Hej!  
 
 
Nu är ”Upptäcktsresan” inne i nästa fas. Några av er som är erfarna lågstadielärare ska få 
dela med er av era erfarenheter från läsinlärningsarbetet. Som ni säkert vet ska jag i min 
utbildning till specialpedagog skriva en c-uppsats som ska handla om just 
läsinlärningsarbetet. Vad är det som gör att ni lyckas med att få barnen att lära sig läsa? Det 
är er väl beprövade erfarenhet som jag vill studera. Vill du ställa upp och låta oss andra få 
en glimt av ditt arbete med läsinlärningen? 
 
Jag planerar att komma till dig och din klass för att dels bekanta mig lite med klassen och 
dels att göra en observation när ni arbetar med läsinlärningen. Därefter skulle jag också 
vilja intervjua dig om hur du tänker och tycker om arbetet.  
 
Min uppsats kommer inte att namnge eller peka ut någon person, inte heller kommunens 
namn kommer att nämnas. Däremot vet jag att inom projektet ”Upptäcktsresan” kommer 
uppsatsen att redovisas på ett eller annat sätt. Kan du tänka dig att ställa upp och bjuda på 
din väl beprövade erfarenhet? 
 
Det är under februari och början av mars som jag planerar att genomföra undersökningen. 
Jag kommer att höra av mig för att höra hur du ställer dig till erbjudandet och, om du är 
positiv, planera när jag kan komma. Du är också välkommen att höra av dig till mig. 
 
 
Hälsningar 
 
 
Kristin 
070-2428054 
kristin.svedberg@xxx.se 
       
 
 
 
 
 

mailto:kristin.svedberg@xxx.se


 

 
 
 
Bilaga 2 
 
 

Brev till föräldrar i deltagande klasser 
 
Till föräldrar och barn i klass 1 på ________________________ 
 
 
 
 
Jag heter Kristin Svedberg, har arbetat som lärare i många år och studerar nu till 
specialpedagog. I utbildningen ingår det att göra eget arbete. Jag har valt att studera hur 
arbetet med läsinlärning fungerar i ettan på några skolor i xxx.  
 
Att börja skolan är ett stort steg i livet. Det är mycket som barnen är nyfikna på och undrar 
över. En av de viktigaste utmaningarna är att lära sig läsa. En del barn kan redan läsa, några 
är nyfikna men har inte än kommit på hur man gör och ytterligare några är inte så 
intresserade än. Det är hur processen till god läsare går till som jag är intresserad av. 
 
Jag kommer att vara bland annat i ert barns klass en eller två gånger och observera hur 
arbetet med läsningen går till. Hur jobbar läraren och klassen med läsningen och 
bokstäverna? Det är inga enskilda elever som jag kommer att observera utan klassens 
arbete i stort. Den uppsats som jag sedan skriver kommer inte att innehålla några uppgifter 
om något barn eller på annat sätt gå att känna igen dem.  
 
Om det är något som ni undrar över så är ni välkomna att ta kontakt med mig. 
 
Hälsningar 
Kristin Svedberg 
75544 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjuguide 
 
 
1. Inleda med att fråga om det är något särskilt du vill ta upp. En öppen fråga som ger x 
möjlighet att ta upp det som känns viktigt.  
 
 
2. Reflektera tillsammans kring något som hände under observationen. 
Hur ser du på din roll? Elevens roll?  
 
 
3. Samspelet:  Vad menar du med samspel? Vad är viktigt i samspelet?  

 När ser/upplever du nyttan/vikten av att det fungerar?  
 Hur utnyttjar du samspelet i din undervisning? Förväntningar? 
 Har samspelet ändrats under årens lopp?  
 
 

4. Syn på läsinlärningen,  
Be x berätta om arbetet med läsinlärningen.  

 Hur har läsinlärningsarbetet förändrat under åren som du varit lärare?  
Metoder – top-down eller bottom-up, nu och då när du var nyutexaminerad,  
Elevens delaktighet – din syn  
Har du gjort något medvetet ex möblering i klassrummet för att uppmuntra 
läs- och skrivglädjen? 

 
 
5. Berätta om något minne (viktigt, klargörande, sorgligt eller härligt) från arbetet med 
läsinlärningsarbetet. 
 
 
6. Varför blev du lärare? 
 
 
7. Berätta om din egen läsutveckling? Kan den ha haft någon betydelse i ditt yrkesval?  
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