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Lärare och läsinlärning i två 
skolmiljöer 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur lärare kan organisera läsundervisningen 
samt vilka uppfattningar lärare har om läsinlärning. 

Sammanfattning 

Vår uppsats behandlar skolämnena svenska och svenska som andraspråk och olika 
lärares arbetssätt i två skilda skolmiljöer. Syftet med arbetet var att granska hur lärare 
arbetar med läsinlärning d.v.s. vilka metoder lärare använder i sin undervisning och hur 
deras organisation av läsundervisningen går till. Vi ville studera om det fanns skillnader 
respektive likheter vad gäller lärares arbetssätt inom ämnena svenska och svenska som 
andraspråk. Läroplanens strävansmål nämner bl.a. att ”skolan skall sträva efter att varje 
elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra” (Läroplanen 1994, s. 9).  
              
I den ryske psykologen och läraren Lev Vygotskij (1896-1934) har vi hittat ett 
pedagogiskt tankesätt, där eleven ses i sitt sammanhang och där läraren anpassar sin 
undervisning så att eleven får möjlighet till utforskande och lärande. Vilket vi genom 
observation har studerat för att få en inblick om lärare brukar Vygotskijs teorier i 
praktiken. Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonar även att språket och den sociala 
miljön påverkar- och kan påverka den kognitiva utvecklingen. Begreppet proximal 
utveckling innebär, inom denna kunskapsteori, att barnet klarar av att lösa uppgifter 
som är ”snäppet över” den egna kunskapsnivån om någon med större erfarenhet hjälper 
barnet. Denna person kan vara en vuxen eller ett barn. I den här uppsatsen är det läraren 
som står i fokus d.v.s. hur lärare organiserar undervisningen för att anpassa den till 
elevernas kunskapsnivå samt hur lärare hjälper elever att gå vidare med en uppgift som 
de har svårigheter med. Vilket inom Vygotskijs perspektiv nämns för den proximala 
utvecklingszonen.     
 
För att få svar på våra forskningsfrågor utförde vi vår fältstudie under två veckor i år 1, 
då vi intervjuade fyra lärare och observerade deras organisation av läsundervisningen. 
Resultatet visade på stora likheter mellan samtliga lärares arbetssätt, bl.a. att de använde 
den traditionella metoden och LTG-metoden i sin läsundervisning. Den största 
skillnaden mellan de två skolorna i vår undersökning var lärares organisering av 
undervisningen. Skillnaden synliggjordes under observations- samt intervjutillfällen då 
lärare i skola A valde att arbeta mer abstrakt. Detta genom att t ex beskriva en skog, hur 
en skog ser ut och låta eleverna gissa vad det är hon beskriver samtidigt som hon 
artikulerar bokstaven s flera gånger. I jämförelse med lärare i skola B som arbetade med 
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konkreta material genom att t ex visa en bild på en skog för att så småningom stimulera 
eleverna till abstrakt tänkande. 
 

Nyckelord 

Interaktion, kommunikation, lärares förhållnings- och arbetssätt, läsförståelse, 
läsinlärning, organisering av läsundervisining, proximal utvecklingszon, svenska som 
andra språk.  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
Under vår lärarutbildning har vi uppmärksammat att lärare arbetar på olika sätt och att 
det finns flera strategier för utveckling av läsförståelsen hos elever. Efter att ha läst om 
olika metoder inom läsinlärning väcktes vårt intresse för att undersöka hur lärare arbetar 
med läsinlärning och vilka metoder de väljer att arbeta med i år 1. Den kunskapsteori 
som vi har valt att fokusera på är Vygotskijs sociokulturella teori som bl.a. fokuserar på 
interaktion och samspel. Vygotskij menar att eleven genom att samspela med en annan 
elev eller vuxen, som kan och vet mer, utvecklar sina kunskaper inom läsning 
(Vygotskij, 2007). 
 
Enligt Lpo94 har skolan till uppgift att ge eleven rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva för att få tilltro till sin språkliga förmåga (Läroplanen 1994, s. 5). Vi har sett att 
många elever inte vågar läsa högt i klassrummet eller uttrycka sina idéer, eftersom de 
inte litar på sin språkliga förmåga. Därför vill vi observera lärare och se om eleven får 
tillfälle till att lyssna och läsa aktivt, vilket vi tror gynnar elevens språkutveckling. 
Vi vill ta reda på hur lärare på två orter i Stockholm, i skola A respektive skola B, 
organiserar läsundervisningen för utvecklandet av elevers läsinlärning och läsförståelse.  
 
Enligt vår uppfattning är läsning viktigt, eftersom det är grundläggande för elevens 
fortsatta språkutveckling, både i och utanför skolan, i barnets egen vardag. Språket är 
nyckeln till all fortsatt inlärning och därför utgör läsning en viktig del i alla skolämnen. 
En elev som har god språklig medvetenhet kan lättare klara av såväl skolans värld som 
de krav som ställs från samhället i stort.  
 
Kursplanen för svenska nämner att: 
 
      Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 

Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl 
samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 

 
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-
%20Svenska (2009-11-04)  

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

Nedanstående mål ur Läroplanen är relevanta i vår studie och beskriver lärarens roll vid 
elevernas läsinlärning. 
 
Läroplanens strävansmål tar bl.a. upp att skolan skall sträva efter att varje elev: 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 

språk (Läroplanen 1994, s. 9). 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
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Läroplanens uppnåendemål tar bl.a. upp att eleven:  

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 
och tankar i tal och skrift (Läroplanen 1994, s. 10). 

 
Kursplanen i svenska och svenska som andraspråk har strävansmål där det bl.a. står att 
skolan i sin undervisning i svenska skall sträva efter att eleven: 
 

• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på 
egen hand och av eget intresse 

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

och med olika svårighetsgrader 
 

• utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt 
och i samarbete med andra 
www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%
20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k (2009-09-14). 

 
Vad gäller läsning bör eleven ha uppnått följande mål i slutet av år 3: 
Eleven ska  
 

• kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt 
 

• kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 
muntligt eller skriftligt 
www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%
20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k (2009-09-14). 

Kunskapsområde  
I det följande bearbetas tre arbetssätt inom läsinlärning i skolan. Vi tar även upp vikten 
av fonologisk medvetenhet som fokuserar på läsförståelse och avkodning, eftersom det 
visar hur läsning går till samt ger oss svar på arbetssätt som kan användas vid 
läsinlärningen.   
 

Vad är läsinlärning? 

Läsning i skolan är mycket mer än att läsa skolböcker i ämnet svenska. Läsning är 
grundläggande om eleven ska lyckas i skolan och senare bli delaktig i samhället.  
Men, vad är i själva verket läsning? Läsning handlar bl.a. om avkodning. Eleverna 
avkodar på olika nivåer och olika snabbt. ”Avkodningen är något alldeles speciellt för 
läsning; man avkodar endast text när man läser” (Elbro, C. 2004, s. 27). Läsning 
handlar om hur eleven lyckas avkoda ord och meningar och om eleven läser en text 
flytande. Läsförståelse, däremot, handlar mer om att förstå en text. När eleven behärskar 
läsningen utvecklar det en djupare förståelse för textens innebörd. ”Den skicklige 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3891/titleId/SVA1010%20-%20Svenska%20som%20andraspr%E5k
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läsaren drar ofta dessa slutsatser automatiskt, och identifierar relationen även om den 
inte är direkt uttryckt i texten” (Bjar, L red. 2007, s. 37).                                                      
 
Läsning i skolan 
Lärare har olika förhållningssätt till läsinlärning. ”Elevernas skolframgång är till viss 
del avhängig av vilket förhållningssätt vi möter dem med, vilken syn vi har på kunskap 
och på människans möjlighet till utveckling” (Arevik, S. & Hartzell, O. 2007, s. 31). 
Läsinlärning kan ske på olika nivåer och det finns ett stort antal metoder för 
läsinlärning. I skolan syns ofta tre typer av arbetssätt som uppträder vid läsning: egen 
läsning, gemensam läsning och högläsning.  
 
Egen läsning främjar elevens utveckling av språket genom att bl.a. öka ordförrådet. 
Genom att läsa tar eleven till sig hur en bok är uppbyggd. Med hjälp av eget läsande 
utvecklar eleven en förståelse för hur meningar byggs upp samt lär sig att tala och 
skriva med rätt meningsuppbyggnad. Läsningen bidrar också till att eleven lär sig hur 
man behandlar synonymer samt ordens innebörd och deras motsatta betydelse.  
 
Gemensam läsning ger eleverna möjlighet att diskutera och reflektera kring den bok/text 
som de har läst och även verbalisera tankar och funderingar som de har fått efter att ha 
läst boken. Den gemensamma läsningen är också ett tillfälle där eleven får möjlighet att 
uttrycka frågor och funderingar som det vill ha svar på.  
 
Även högläsning ger möjlighet för eleven att reflektera över texten/boken och ställa 
frågor som dyker upp. ”För yngre barn och nybörjarläsare i alla åldrar kan högläsning 
för övrigt vara det enda möjliga, ifall barnen ska ha en chans att uppskatta orden lika 
mycket som bilderna” (Chambers, A. 1998, s. 93). 
 
Läsning behöver inte enbart handla om avläsning av ord. Läraren kan arbeta utifrån 
bilderböcker och bygga vidare på elevens förståelse och så småningom gå vidare till 
enkla meningar, då det finns olika svårighetsgrader inom läsning. Bilderböcker 
stimulerar elevens begreppsliga värld genom att det får via bilderna i böckerna 
uppfattningar om vad boken handlar om. T ex lär eleven enkla ord såsom hund och katt 
osv. Kåreland (2005) nämner att bilderböcker är viktiga inslag i elevens språkliga värld. 
Begreppet literacy innefattar t ex hela den process under vilken eleven i vid mening 
skolas in i språkets värld. Här handlar det om att bli medveten om ordens och språkets 
betydelse (Kåreland, L. (red) 2005).  
 
I år 1 handlar läsning mycket om att eleverna ska träna på avkodning. Med avkodning 
menas att vi avkodar ord och meningsuppbyggnader i texter/böcker så att det får ett 
sammanhang, samt att vår läsförståelse utvecklas. ”Avkodningen är något alldeles 
speciellt för läsning; man avkodar endast text när man läser” (Elbro, C. 2004, s. 27). 
Eleverna får träna på olika färdigheter. Elever utvecklar färdigheter som innebär att de 
kan läsa ord och meningar och därefter bilda ett sammanhang. Elever behöver erövra 
språklig medvetenhet för att kunna läsa. Om eleven har en språklig medvetenhet, kan 
det bli lättare för det att läsa texter och förstå att det alltid finns ett sammanhang i texter. 
Detta gör att eleven har lättare för att läsa texter och hitta bl.a. budskapet, samt lär sig 
om hur uppbyggnaden av texter/böcker utformas osv.  
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Läsförståelse och avkodning 

Läsning består av läsförståelse och avkodning. Den fonologiska medvetenheten har en 
stor betydelse för elevers avkodning, d.v.s. första läsinlärningen. För att öva fonologiska 
medvetenheten är rimmandet ett gynnande övningssätt som kan genomföras på olika 
sätt. En rimlek kan exempelvis handla om att läraren begär eleven att hitta på ett ord 
som rimmar på ko (Fridolfsson, I. 2008, s. 55). Elever som har svårt med avkodningen 
kan inte lägga mycket vikt åt själva läsförståelsen. Om de känner att avkodningen inte 
går framåt, kan de bli omotiverade. Förförståelsen är också viktig som t ex läsinlärning 
och oftast har eleverna en tidigare uppfattning om skriften med bl.a. olika skyltar som 
föreställer t.ex. butiker, reklam, logg osv. Det är vanligt att elever försöker gissa vad det 
är som står. För att eleven ska förstå det hon/han läser behöver ordavkodningen fungera 
snabbt (Herrlin, K. & Lundberg, I. 2005, ss 14-16).   
 
Avkodningen kan bestå av olika nivåer eller strategier, alltifrån pseudoläsning, 
logografisk-, fonologisk och ortografisk läsning (Fridolfsson, I. 2008, ss 77-79). Enligt 
Elbro (2004, s.27) består läsningen av två delar, avkodning och språkförståelse. Läsaren 
behöver båda delarna då det vid avkodning rör sig från det skriftligt kodade 
meddelandet till en identifikation av orden som finns i texten. Därefter behöver läsaren 
använda sig av språkförståelsen då det lyssnar på språkliga meddelanden i texten och 
försöker läsa.  

Syfte och problem  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i svenska och svenska som andra språk 
organiserar undervisningen i två valda skolor. Vidare undersöks vad lärare har för 
uppfattningar när det väljer vilka metoder som kan användas i läsundervisningen, om 
det finns skillnader respektive likheter mellan svenska och svenska som andraspråk 
lärares arbetssätt, samt varför lärare använder de valda metoder. Detta för att kunna se 
vilka likheter och skillnader det finns mellan dessa lärares arbetssätt d.v.s. de metoder 
lärarna tillämpar i sin läsundervisning. Undersökningen kommer att ske i två skolor som 
är belägna i Stockholmsförorter, Spånga och Tensta.  
 
Forskningsfrågor:  

1. Vilka uppfattningar har lärare om läsinlärning? 
 

2. Vad har lärare för uppfattningar om vilka metoder som kan användas i 
läsundervisningen? 

 
3. Vilka skillnader/likheter blir synliga mellan lärares uppfattningar om 

läsinlärning i skola A och skola B? 
 
4. Hur organiserar lärare läsundervisningen?  

 
5. Hur blir Vygotskijs perspektiv synlig i läsundervisningen? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet kommer att användas vid analysen samt som 
utgångspunkt vid tolkning av data. Detta perspektiv genomsyrar vår syn om lärande vid 
läsinlärning. 
 
Det sociokulturella perspektivet nämner att människan inte är ensam utan fungerar 
tillsammans med andra. T ex i undervisningen har läraren en roll vid val av arbetssätt 
när läraren strukturerar upp arbetet om läsinlärning och detta är bl.a. vad Vygotskij står 
för. Vygotskijs perspektiv berör hur språket och den sociala miljön påverkar- och kan 
påverka den kognitiva utvecklingen. I hans teori börjar den kognitiva utvecklingen i 
gruppen, socialt genom kommunikation (Vygotskij, 2007).  Den grupp Vygotskij 
nämner kan bestå av kommunikationen mellan lärare och elever. Denna kommunikation 
internaliseras så småningom av eleven och används till egna psykiska funktioner. 
Vygotskij anser att elever lär genom undervisning och att det är viktigt att ha interaktion 
d.v.s. samspel med andra människor. Vygotskij tar även upp den proximala 
utvecklingszonen som innebär att eleven klarar av saker för sig själv om någon med 
större erfarenhet hjälper eleven. Detta kan vara en vuxen eller en elev. Med den vuxne 
menar Vygotskij att det är läraren som har en roll vid läsinlärningen. Vygotskij talar om 
att eleven lär sig i samspel med omgivningen genom att läraren kan förse eleven med de 
redskap som gynnar vid läsinlärningen (Vygotskij, 2007).  
 
Vygotskij anser att en elev lär sig en sak två gånger d.v.s. om en elev inte kan så finns 
det inget annat sätt för eleven att kunna än att närma sig en person d.v.s. läraren som 
stöttar då eleven har fastnat vid läsinlärningstillfället. Enligt Vygotskij sker all 
utveckling i relationer och det finns två utvecklingsarenor. Den vertikala relationen är 
ojämlik, exempelvis relationen mellan den vuxne och eleven medan den horisontella 
relationen är jämlik, exempelvis klasskamrater och eleven. Vi har valt att fokusera på 
sociokulturella perspektivet eftersom att utgångspunkten i denna uppsats handlar om 
relationen mellan lärarens roll vid elevens läsinlärning. D.v.s. Vygotskijs ideologi berör 
att man som elev inte ska vänta på att kunskap ska växa i huvudet utan eleven ska söka 
sig direkt till en lärare eller kompis som kan, vilket hör till Vygotskijs proximala 
utvecklingszon. ”Vygotskij definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad 
en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera 
under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater å den andra” 
(Säljö, R. 2003, s. 120). Språket ses som den absoluta förutsättningen för begreppsligt 
tänkande.   
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Tidigare forskning    

Vikten av att läsa utifrån ett samhällsperspektiv 
Skolverket visar statistik om nationella proven där eleverna i åk 3 gjorde nationella prov 
för första gången under våren 2010. Nationella proven granskar elevernas kunskaper i 
matematik, svenska och svenska som andraspråk. I ämnet svenska klarade eleverna bäst 
det delprov som berör muntligt berättande. Läsning av faktatext var ett delprov där  
lägst antal elever klarade av det. Vidare står det att ”i ämnet svenska som andraspråk 
var proven som handlar om läsförståelse svårast för eleverna och bäst presterade 
eleverna i det delprov som handlar om muntligt berättande”. 
www.skolverket.se/sb/d/1768/a/17741 (2010-09-11).   
 
Det svenska ämnet är ett av kärnämnena i skolan. De nationella proven i år 9 kräver 
bl.a. att eleven klarar av läsförståelsedelen för att bli godkänd och kunna börja på ett 
nationellt program. Elever som är svaga i läsförståelsen riskerar därför att inte komma 
in på vald gymnasieutbildning. I ett pressmeddelande från skolverket (3/9-2010) tas det 
upp att elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är 88,1 procent. 
Det är en sjunkning med 0,7 procentenheter. Detta betyder att ca 800 elever inte är 
behöriga till gymnasieskolans nationella program. I pressmeddelandet står det att 
”enligt den preliminära statistiken har en lägre andel elever uppnått målen i svenska 
och matematik, jämfört med den preliminära statistiken föregående läsår.” Vidare står 
det att ”den preliminära statistiken visar att nästan 12 procent, eller cirka 14000 elever 
som gick ut årskurs 9 våren 2010 inte har godkänt betyg i svenska, engelska eller 
matematik.”www.skolverket.se/sb/d/3341/a/21132 (2010-09-12). 
 
 
Detta visar på att de elever som inte går vidare till gymnasieskolan utesluts t ex från att 
kunna söka vidare till högre utbildningar, som på sikt kan ge fler möjligheter till arbete. 
Det finns risk för att dessa elever hamnar utanför samhället.                                                                                                                                                                                             
I dagens datoriserade samhälle blir det allt viktigare att kunna kommunicera med hjälp 
av IT. God läsförmåga- och förståelse är en viktig förutsättning för att kunna 
kommunicera och samla information på Internet. Skolverkets forskningsrapport ”Vad 
påverkar resultaten i svensk grundskola”? www.skolverket.se/publikationer?id=2260 
(2010-09-12) tar upp att elevernas tid i skolan slösas bort av den nya tekniken med 
datorerna.  I en annan undersökning gjord av Gustafsson (2008) konstateras att elevers 
fritid och användning av datorer har ökat och detta är negativt med tanke på de 
förändringar i läsförmåga som har skett. Vidare nämner skolverkets forskningsrapport 
att ”en slutsats i studien är dock att läsprestationerna inte påverkas av 
datoranvändningen i sig. Snarare har tiden som tidigare ägnats åt läsning av böcker 
minskat” www.skolverket.se/publikationer?id=2260 (2010-09-12, s.15).  
 
 
 
 
 

http://www.skolverket.se/sb/d/1768/a/17741
http://www.skolverket.se/sb/d/3341/a/21132
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
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Lärarens roll  
 
Enligt skolverkets forskningsrapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?”  
www.skolverket.se/publikationer?id=2260 (2010-09-12)  berör författarna om den 
internationella forskningen och hur viktig lärarens roll är för elevernas utveckling och 
lärande. Exempelvis lärarens kompetenta respons till eleverna (jfr. Hattie, 2008), utöver 
detta finns det kompetenser som handlar om att leda klassrumsarbetet, förhållningssättet 
till eleverna och didaktiska kompetens (jfr. Nordenbo m. fl, 2008). I denna rapport står 
det även om att ”i dagens skola med en förändrad styrning har också läraren större 
ansvar och befogenhet än tidigare att utforma undervisningen utifrån elevernas olika 
förutsättningar och behov” www.skolverket.se/publikationer?id=2260 (2010-09-12, 
s.211). 
 
Forskningsrapporten "Läraryrke i förändring: Lärare i förskola och grundskola om 
inflytande, jämställdhet och mångfald" 
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:dspace.mah.se:2043/10260 (2011-03-16) har 
sammanställt en enkätstudie som bl.a. visar att de krav som ställs för lärare har ökat i de 
skolor där majoriteten av elever är av utländsk bakgrund. Lärare i denna 
enkätundersökning anser även att det är svårt att lära elever samarbeta, speciellt när 
det handlar om en mångkulturell klass. Vidare står det att "Det är läraren som tolkar 
målen och utformar undervisningen. Lärarens professionella ansvar för genomförandet 
av de centralt formulerade målsättningarna är omfattande"  
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:dspace.mah.se:2043/10260 (2011-03-16). 
 
Lärares organisering  
 
Enligt forskningsrapporten "Läraryrke i förändring: Lärare i förskola och grundskola 
om inflytande, jämställdhet och mångfald"  
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:dspace.mah.se:2043/10260 (2011-03-16, s.20) visar 
studier att lärararbetet har fått ett förändrat och större ansvar vad gäller organisering av 
lektioner och elevers uppfostran. Detta ansvar bidrog till att föräldrarnas delaktighet 
ökade inom skolans värld. Både lärare och föräldrar har ett större ansvar gentemot 
varandra, d.v.s. "såväl läraren som föräldern hade, som nämnts, ett vidgat ansvar, 
läraren in mot familjen, föräldern in mot skolan. Det utvidgade uppdraget hängde 
samman med en förändrad syn på barndomen i det senmoderna samhället och på 
skolans ansvar för denna nya barndom" (Bartholdsson, 2007; Vallberg Roth & 
Månsson,2006). Vidare står det att lärararbetet idag har mycket mer tidskrävande 
arbeten som b.la. samspel med andra kollegor, samtal om mål, dokumentation och 
utvärdering av elevers arbeten. 
 
Enligt avhandlingen ”läsförmågan bland 9-10-åringar”  
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20083 (2011-03-17,ss78-80) visar flera 
studier enligt läsforskare att en skicklig lärare kännetecknas som den lärare som bl.a. 
har djupgående kunskap om elevens språkliga utveckling. Läraren arbetar dessutom på 
ett strukturerat sätt utifrån elevens förutsättningar. För att anpassa sin läsundervisning 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:dspace.mah.se:2043/10260
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:dspace.mah.se:2043/10260
http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/20083%20(2011-03-17,ss78-80)
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behöver läraren även vara kompetent nog för att ha olika strategier för att kunna variera 
arbetssätten. Enligt denna avhandling har det framkommit att duktiga lärare även haft 
ett samråd med föräldrarna till eleverna. 
 

Läsinlärningsmetoder 
Här nedan kommer följande metoder att redogöras av den orsaken att undersökningen 
kommer att forska djupare för att få en inblick om hur lärare kan använda dessa metoder 
i deras läsundervisning. 
 

- Whole-Language och Phonics 
- LTG-metoden 
- LUS, IUP och GLUS 

Whole-Language och Phonics 

Frost (2006) tar upp teorier och metoder läraren kan omsätta i praktiken för barnets 
läsutveckling samt att läraren anpassar undervisningen till varje elevs förutsättningar. 
Frost (2006) nämner att läsning blir kul då barnet kan läsa.  Två metoder kommer att 
redogöras, Whole-Language metoden och Phonics metoden. Detta för att båda 
metoderna handlar om läskunnighet och om hur lärare kan tillämpa dessa två metoder i 
praktiken. Blivande lärare kan ta del av dessa metoder och välja att tillämpa dessa 
metoder i praktiken eller inte. Först beskrivs Whole-Language metoden och därnäst 
Phonics-metoden. Denna textdel kommer att redogöra undersökningens syfte och 
frågeställningar genom att den tar upp metoder som läraren kan använda i sin 
verksamhet, d.v.s. de metoder svenska lärare kan använda i sin undervisning om 
läsning.  

Whole-language 
Frost (2006) nämner att Whole-language metoden betraktar läsning som en 
kommunikativ utveckling d.v.s. att läsundervisningen borde utgå i det kommunikativa. 
Läsaktiviteter förväntas ha en kommunikativ påverkan, särskilt med eleven som aktiv 
deltagare. Elevens naturliga språkliga process börjar med hjälp av elevens egen 
framställning av texter och med hjälp av riktiga böcker som inte är språkligt lämpad för 
nybörjare.  

Dess utgångspunkter är bl.a.                                                                
att lära sig läsa är i princip detsamma som att lära sig tala, läsfärdighet 
uppstår när man läser meningsfulla texter, att det bara är riktiga böcker som 
skapar riktiga läsare d.v.s. man ska inte använda tillrättalagda läseböcker. 
Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De väsentliga 
aktiviteterna handlar om att förutsäga innebörden eller meningen och att 
kontrollera dess riktighet, framför allt genom att iaktta första bokstaven i 
orden (Frost, J. 2006, s. 11).   

Fridolfsson berör att detta arbetssätt handlar om att läraren använder en bok i 
storformat så att alla elever i hel grupp får följa med i texten på samma gång som 
läraren läser och samtidigt pekar på texten. Whole-language metodens fördel är 
bl.a. att förskoleklasser har möjlighet att använda storbok vid läsning. ”Vid dessa 
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tillfällen ges möjlighet att ge barnen kunskap om de grundläggande läs- och 
skrivkonventioner som är av betydelse inför den kommande formella 
läsinlärningen” (Fridolfsson, I 2008, s. 90). Detta arbetssätt har i syfte att låta 
eleverna få kännedom om textens funktion och bli medvetna om att det är 
bokstäverna som skapar berättelsen (Fridolfsson, I. 2008). 

Nackdelen med Whole-language metoden är att ingen hänsyn tas till de språksvaga 
eleverna d.v.s. de som har svårigheter med att lära sig läsa. För många elever är det 
svårt att själv kunna knäcka läskoden och läsinlärningsförloppet tar för lång tid om 
eleven enskilt ska finna sambandet mellan ljud och bokstäver. Detta leder till att eleven 
förlorar sitt intresse för läsning eftersom det är en lång process d.v.s. ju fortare eleven 
lär sig att läsa desto mer utökas intresset för läsning (Fridolfsson, I 2008, s. 89). De 
svaga eleverna eller elever med eventuella svårigheter behöver en mycket strukturerad 
läs- och skrivinlärningsundervisning som bl.a. Phonics förespråkar.  

Phonics 

Phonics inlärning står för förståelse för den alfabetiska principen och att eleven ska 
förstå sambandet mellan ljud och bokstav. En elev med en bra avkodningsförmåga har 
ett grundläggande verktyg för en bra läsning och när eleven uppnått ett flyt i sitt läsande 
kan det senare träna på innehållet och förståelsen. Phonics arbetar mycket med den 
fonologiska medvetenheten, bokstavsinlärningen är mycket strukturerat och varje 
bokstav tränas. Meningen med detta arbetssätt är att eleven ska bli säker på varje 
bokstavs ljud och form (Fridolfsson, I. 2008, s. 88).  
 
Frost (2006) nämner att en medvetenhet om fonem har en väsentlig innebörd då bokstav 
och ljud ska konstruera förbindelser mellan varandra, då man ska kunna lära sig läsa. 
Att läsa innebär att automatiskt avkoda ord och för att kunna förstå innehållet i en text 
måste man avkoda ord. Det krävs också lämpliga texter för att kunna lära sig läsa (Frost, 
J. 2006, s. 12). 
 
Fördelen med Phonics är att elever lär sig skriftens ljudningsprincip för enskilda 
bokstäver. Eleverna lär sig direkt de enskilda bokstävernas namn och ljud genom att 
fråga eller genom direkt undervisning som läraren har. På detta sätt lär sig elever 
vanligtvis bokstävernas standarduttal (Elbro, C. 2004, s. 103). 
 
Nackdelen med Phonics är att barnen blir tvingade till ett visst sätt att läsa, och då kan 
de missa innehållsuppfattningen, och det är alltid meningsinnehållet som är det 
grundläggande. I jämförelse med Whole-language som vill att ”läsinlärningen måste i 
stället betraktas som en integrerad del av texthantering i allmänhet – och sedan hittar 
barnet så småningom sitt eget sätt att läsa. Lärarens uppgift ska vara att stödja 
elevernas egna sätt att lära och de ska inte påtvingas ett visst lässätt” (Frost, J. 2006, s. 
13). 

LTG-metoden 

Denna läsinlärning bygger bl.a. på en analys av det talade språket. Det finns fem faser i 
LTG-metoden bl.a. samtal, diktering, laboration, återläsning samt efterbehandling. 
Under samtalsfasen diskuterar lärare och elev i en dialog. LTG-metoden är en metod 
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som innebär att läsetexterna i den första läsundervisningen bestäms av eleverna som 
läraren skriver ner och kallas för dikteringsfasen. I laborationsfasen får eleven uppgift 
på sin egen nivå med läsinlärning. Det kan vara exempelvis att eleven får enstaka ord 
eller meningar som det ska kunna ljuda. Vid återläsning får eleverna träna på att läsa 
sina egna texter för att läraren ska kunna höra vilka ljud eller ord som eleven behöver 
träna mer på. När man sedan kommer till efterbehandlingsfasen får varje elev träna på 
de ord som det inte kunde i sin egen text (Glentow, 2006). 
 
Denna metods fördel är att läraren har kunskap om att texten är inom elevernas 
erfarenhetsvärld. Detta medför att eleverna kan det mesta utantill i texten när de väl ska 
försöka läsa texten. Det kan jämföras med utantillärande från förr. Nackdelen med LTG 
metoden är att det saknas bilder vid läsinlärningen ”i LTG går man från texten till 
ordet, till bokstaven, till ljudet” (Glentow 2006, s. 32). 

Lässvårighet  

Det är viktigt att tidigt upptäcka elever som riskerar att få svårt med läsinlärningen. För 
att förhindra lässvårigheter från att uppstå, är det väsentligt att fånga upp dessa elever 
och arbeta med förebyggande insatser (Fridolfsson, I. 2008, ss 34-36). Lästräning 
förväntas vara varierad för att uppnå goda resultat med elever som kan tycka att det är 
svårt och känner sig omotiverade för läsningen och förstår inte varför de ska lära sig att 
läsa. Läraren anpassar lektionen genom att låta eleverna ha individuell läsning, 
parläsning och även körläsning. Att anpassa undervisningen efter varje barns behov och 
förutsättningar gynnar barns utveckling (Läroplanen 1994). Det är viktigt för läraren att 
utgå från elevens intresse och arbeta med det som eleven tycker är lustfyllt. Arbetssätten 
är många, dock krävs det mycket träning för att utvecklas till goda läsare och skrivare 
(Fridolfsson, I. 2008, s. 37).  

Mätning- och uppföljning av läsinlärning 

Diagnoser görs allt oftare i dagens skolor, allt för att fånga upp eleverna i tid. Med 
kartläggningen kan läraren lyssna på den enskilda elevens läsning och detta ger läraren 
samt eleven en vägledning i hur stödinsatserna för eleven kan komma att se ut. 
Kartläggningen blir lärarens underlag och läraren kan behöva anpassa undervisningen 
för den enskilda eleven (Bjar, L. & Liberg, C. 2003, s. 248). LUS och GLUS är verktyg 
som hjälper läraren att följa elever i deras läsutveckling. LUS är förkortning för 
läsutvecklingsschema. LUS är första upplagan av kvalitativt bedömningsmaterial för 
läraren att kunna tolka varje elevs utveckling. Med hjälp av LUS kan läraren anpassa 
undervisningen och även lägga in extra åtgärder för en elev som inte kommit långt i 
läsutvecklingen www.bibo.se/pages/lus.html (2010-11-04). I grundskolans tidigare 
åldrar använder lärare s.k. LUS-mallar. LUS står för läs- och skrivutveckling. Läraren 
prickar av när eleven kan bokstäver, hela ord, tv texter, skyltar och om eleven har flyt i 
sin läsning.  
 
När det kommer till de lite äldre eleverna använder lärare IUP mall. IUP står för 
individuellt utvecklingsprogram. I denna mall tittar läraren på elevernas utveckling 
inom matte, svenska och engelska. Läraren bockar av hur mycket eleven utvecklat sitt 
tal, skrift, läsning och ser hur mycket de behöver träna. Läraren gör det även tydligt för 

http://www.bibo.se/pages/lus.html
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eleverna vad deras nästa mål är.  Men läraren ser också deras utveckling genom de 
nationella proven som görs en gång per år i årskurs 3 och 5 till 9. 
 
GLUS som står för god läsutvecklings schema, har kommit till senare än LUS och är 
enklare att förstå. GLUS är uppdelad i fem områden som läraren tittar på och dessa är; 
fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. 
GLUS behandlar varje del i läsutvecklingen med konkreta metodiska övningar som 
hjälper läraren att se tydligare var eleven behöver extra stödverktyg för att tillgodose 
elevens behov. Det är viktigt att ha i åtanke att elever utvecklas olika snabbt och på 
olika sätt. Det är även viktigt att se och förstå att de fem olika områdena kan samspela 
med varandra och ha ömsesidigt beroende. Exempelvis om eleven har god fonologisk 
medvetenhet hjälper det med ordavkodningen. En god ordavkodning har i sin tur en 
positiv effekt för fonologiska medvetenheten och även flytet i läsningen (Herrlin, K. 
och Lundberg, I. 2005, s. 9). Vid kartläggning för läsförståelsen kan läraren testa genom 
lucktest, d.v.s. läraren tar bort vart femte eller sjätte ord i texten. Dock vet lärare i 
verkligheten att kartläggning kan vara missvisande och därför behöver lärare arbeta 
dagligen med det dagliga arbetet (Höien, T. & Lundberg, I. 2000, ss 247-248). 
 
Enligt skolverkets forskningsrapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola”? 
www.skolverket.se/publikationer?id=2260 (2010-09-12) tar författarna upp om att vid 
vidareutveckling av elevers läsfärdigheter, använder svenska lärare egna bedömningar 
och följer upp eleverna genom bl.a. högläsning, muntliga sammanfattningar och på 
muntliga svar av elever. I rapporten står det även att ”prov och andra skriftliga former 
är internationellt betydligt vanligare former för kontinuerlig uppföljning”  
(Rosén, Myrberg & Gustafsson 2005). www.skolverket.se/publikationer?id=2260 
(2010-09-12, s.215).   
 
 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2260
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Kapitel 3 Metod 

Undersökningen genomfördes i år 1 hos lärare i skola A respektive skola B som har 
undervisning i svenska och svenska som andraspråk. För att besvara våra 
forskningsfrågor har vi genomfört undersökningen hos fyra lärare, som i resultatdelen 
kommer att indelas med utgångspunkt i frågeområden. Skillnader respektive likheter 
mellan lärares arbetssätt kommer att analyseras i resultatdelen. Detta handlingssätt har 
vi valt för att det hjälper oss i vår framtida yrkesprofession som lärare, då vi bl.a. får 
inspiration till att arbeta med olika arbetssätt inom läsinlärningen.  
 
Vi har valt att använda både observation och intervju i vår undersökning. 
Kombinationen av intervjuer och observationer har använts för att få information om 
lärarnas uppfattningar om läsinlärning samt om hur de praktiskt organiserar 
läsundervisningen. Genom att kombinera olika metoder ges en omfattande och djupare 
förståelse av det man undersöker (Johansson & Svedner 2006). Enligt Johansson och 
Svedner (2006) är det en fördel att kombinera intervju och observation eftersom att man 
då får möjlighet att göra en jämförelse utifrån intervjusvaren med lärarnas organisation 
av arbetet.  
 
Kvalitativ intervju d.v.s. att få en inblick i intervjupersonens handlingsmönster, har 
använts, för att besvara forskningsfrågorna i denna uppsats. Med kvalitativ intervju 
menas att intervjuaren försöker få en förståelse för intervjupersonens resoneringar och 
reaktioner (Trost, J. 2006, ss 15-16). Vi får med hjälp av kvalitativ intervju, en 
förståelse för hur intervjupersonen d.v.s. läraren resonerar kring arbetet med 
läsinlärningen. Vid intervjuerna ställde vi frågor om bl.a. lärares arbetssätt, d.v.s. om 
vilka metoder läraren väljer att använda vid läsinlärningen.  
 
För att få en bredare syn användes även observation som metod och detta var 
ytterliggare ett sätt för oss att gå. Vid observationerna fokuserade vi närmare på 
läsinlärningen under lektionernas gång. Genom intervjuerna och observationerna fick vi 
en stor chans att få ta del av lärarnas erfarenheter och syn på hur de arbetar vid 
läsinlärningen, d.v.s. vilka metoder de anser fungerar vid läsinlärningen. 
 
Observation kan ske på olika sätt. Inom yrkesprofessionen kan observation komma att 
kallas för en uppmärksammad iakttagelse d.v.s. att fokus ligger på en viss 
situation/händelse. ”Inom pedagogiken brukar man uppfatta observation som en 
uppmärksam iakttagelse, d.v.s. att man är koncentrerad på att försöka observera något 
som är av pedagogisk betydelse” (Trost 2006, s.26). 
 
Det finns olika sätt att dokumentera sina observationer. Vi kände att vi behövde föra 
mer noggranna anteckningar medan undervisningen pågick och valde därför 
strukturerad observation. Det innebär att vi har avgränsat vår fokus och endast fokuserat 
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på våra forskningsfrågor. ”Om du väljer ett avgränsat fokus är det i regel bäst att följa 
ett tydligt strukturerat sätt för anteckningarna. Det betyder att du i förväg har utformat 
ett observationsschema där du skriver ner dina iakttagelser” (Trost 2006, s.50). 
 
Urval 
 
Våra observationer och intervjuer valde vi att utföra på två kommunala skolor som har 
årskurs f-6. Vi valde att arbeta med två skolor för att få en inblick på vad lärare har för 
uppfattningar kring läsinlärning och organisering av sin läsundervisning. Det skulle vara 
för torftig information om vi genomförde undersökningen i en skola. Informationen som 
vi samlade i en skola skulle ge oss en liten syn och kanske felaktig bild av lärares 
uppfattningar om läsinlärning. Detta genom att det bara är två lärare som arbetar i 
årskurs 1 och för att få bredare och tillförlitlig bild valde vi därför att forska i två skolor 
i årskurs 1. Genom detta fick vi information om fyra lärares organisering, istället för att 
bara ha två lärares information att analysera. Vi besökte lärarna på skolan innan vi 
började med forskningen. Detta för att ta reda på om de ville ställa upp på vår 
undersökning samt planera när vi kunde få genomföra observationerna och intervjuerna. 
Samtliga lärare var väldigt intresserade inför undersökningen.  
 
Med intervjuerna fick vi ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete. Vi använde oss av 
transkribering, för att få svar på våra frågor och begränsa utrymmet och fokusera endast 
vid läsinlärning som vårt arbete syftar på. Vi använde oss även av ostrukturerade 
formen av intervju med öppna frågor för att fördjupa oss ytterliggare i frågan. ”Den 
mest ostrukturerade formen av intervju är det informella samtalet, där båda 
samtalsparterna har stor frihet att vinkla samtalet” (Björndahl 2005, s. 92). Vi anser att 
intervjuerna var en viktig metod som kompletterade väl den metod vi använde oss av.  

Uppläggning och genomförande 
Vi kontaktade två valda skolor och dessa kommer fortsättningsvis att kallas skola A och 
skola B. Under första veckan var vi i skola A för att observera och intervjua. Under 
andra veckan var vi skola B för observation och intervju.  
 
Intervju 
Intervjuerna inträffade vid fyra tillfällen med fyra lärare i årskurs 1, två i skola A 
respektive två i skola B. Till intervjun använde vi egenformulerade frågor. Lärarna har 
fått läsa frågorna i förväg för att vara väl förberedda inför intervjun. Dessa är de frågor 
vi använde vid intervjun:  
 

• Vilka uppfattningar har du om läsinlärning? 
 

• Vilka läsinlärningsmetoder väljer du att använda i läsundervisningen? 

• Hur kan du organisera läsundervisningen? 
 
• Vilka bedömningsmallar väljer du att använda?  



 

 14 

 
Svaren på frågorna kommer att hanteras på ett kvalitativt sätt. Lärarna har intervjuats 
enskilt och samtliga lärare har ställt upp. Till intervjuerna användes bandspelare för att 
därefter transkribera och överföra materialet till datorn. Kvalitativa intervjuer användes 
när vi spelade in lärarnas intervjuer i bandspelaren. Fördelen med bandspelare är bl.a. 
att anteckningar inte krävs och kan istället fokusera på frågorna och svaren under 
intervjuns gång (Trost 2006, s.50). Efter varje intervju hade vi öppet samtal, vilket gav 
ett kvalitativt resultat, då samtalet utgick ifrån lärarnas erfarenheter.  
 
Observation  
Vårt mål var att få observera under minst tre svenska lektioner och intervjua minst två 
lärare i svenska och svenska som andraspråk från varje skola. Observationerna 
genomfördes under svenska lektioner och lektioner i svenska som andraspråk i år 1 
under sex lektioner. Tre av observationerna skedde i skola A respektive skola B. Vi 
började med att genomföra observationerna i skola A. Efter att ha observerat vid tre 
tillfällen i skola A, skedde de tre resterande observationerna i skola B.  
 
Observationerna, öppna samtalen och transkriptionerna fördes till datorn och vi fick 
klart vårt material för att därefter börja med att granska det. 
 
I skola A och skola B observerade vi hur lärare undervisade i läsinlärning d.v.s. vilka 
läroböcker och material lärare valde att använda i sin undervisning. Vår utgångspunkt 
låg på hur läraren organiserade undervisningen bl.a. om de valde att använda konkreta 
material eller utgå från att arbeta abstrakt.  Vi observerade även om lärare anpassar 
lektionerna utifrån elevernas kunskapsnivå samt hur förhållningssättet mellan lärare och 
elev såg ut. Enligt vår uppfattning är undervisning, där all lärande sker, med fokus på 
läsinlärning d.v.s. interaktionen mellan elev och elev samt mellan lärare och elev, vilket 
främjar till lärande. 
 
Materialbearbetning 
 
Vi har använt oss av intervju och observation för att bearbeta vårt material. Vid 
intervjuerna spelades lärarnas svar in och transkriberades sedan. Vi har diskuterat 
lärarnas svar och därefter analyserat och diskuterat utifrån våra valda teorier och 
begrepp. 
 
Kategorisering av intervjuerna har skett genom att vi har staplat intervjusvaren efter 
varje lärare. Detta för att få ett inflytande i texten och skapa en översiktlig text. 
Utgångspunkten till varje intervju har varit att skriva kort om varje lärares pedagogiska 
bakgrund. 
 
Till den första intervjun i skola A hade vi med oss bandspelare för inspelning av 
lärarens svar för att sedan transkribera och överföra det till datorn. Första intervjun gick 
som planerat. Före intervjun skedde öppet samtal med läraren om läsinlärning.   
Efter att ha blivit färdiga med detta skedde transkriptionen som överfördes sedan 
tillsammans med intervjun till datorn.  
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Därefter skedde ett öppet samtal med svenska 2 läraren och sedan skedde intervjun lik 
den första intervjun. Dock uppstod ett tekniskt problem med bandspelaren då det inte 
hade spelat in intervjun. Lärarna i skola B hade fullt upp eftersom julen närmade sig 
men vi lyckades ta kontakt med svenska 2 läraren för att komma överens om en ny 
intervjutid. Intervjun genomfördes än en gång och sedan skedde transkriberingen.  
 
Observationerna i skola B fungerade väldigt bra och även i denna skola användes 
samma metoder som att bl.a. fokusera på de läroböcker och material lärare valde att 
använda i sin läsundervisning. Det enda problem vi stötte på var att inte ha intervjun 
den dagen som vi hade bestämt under vecka 45. Men vi löste det smidigt genom att vi 
fick en ny intervjutid nästa dag under vecka 45, och det var inget stort hinder för oss. 
Även den andra läraren som vi skulle intervjua under vecka 49, hade mycket att göra 
och då fick vi intervjua henne nästa dag under vecka 49.  
 
Båda intervjuerna gick sedan som det skulle och intervjuerna spelades in i bandspelaren. 
Denna gång fungerade den som tur och vi kunde transkribera och därefter överföra till 
datorn. Efter att ha fört ner observationerna, öppna samtalen och transkriptionerna till 
datorn fick vi klart vårt material för att sedan börja med att granska det.  
 
Observationerna genomfördes under svenska lektioner och lektioner i svenska som 
andraspråk i år 1 under sex lektioner. Utgångspunkten låg på hur lärarens 
tillvägagångssätt är för att lära ut bokstäver och ord samt vilka metoder som blir synliga 
när läraren lär ut.  
 
Frågeområdena har utgåtts ifrån när bearbeatning av analysen har skett. Vi har utgått 
ifrån lärarnas intervjuer och observationer. Vidare i diskussionen har vi kommit till 
slutsatser från analysen och relaterat till vårt teoretiska perspektiv.  

Tillförlitlighetsfrågor 

För att få en högre tillförlitlighet har metoderna observation och intervju använts. 
Tillförlitligheten ökar genom att vi har varit två som granskat materialet, vilket leder till 
en fördjupad kunskap för att besvara våra forskningsfrågor. Kvalitativa intervjuer med 
öppna frågor har utförts då lärarna ska ha större frihet att besvara frågorna. Vi har 
kännedom om att detta ger en låg standardisering, dock var vi intresserade av lärarnas 
egna erfarenheter med arbetet vid läsinlärningen. Intervjuerna skedde hos lärarnas 
arbetsmiljö, detta för att ge informanterna en trygghet och för att de inte ska känna sig 
obekväma i sin situation.  
 
Etiska aspekter  
För att skydda deltagarnas integritet har vi bl.a. utelämnat lärarnas och skolornas namn 
och istället använt lärare 1, 2, 3, 4 och använt skola A och skola B för att inte utpeka 
någon skola och lärare. Vår avsikt är dock inte att hänga ut lärarna utan vi hoppas att 
vårt arbete kommer att göra en positiv inverkan på informanterna både under och efter 
studien då de får en bild av hur de undervisar och saker som de inte tänkt på dyker 
kanske upp. När detta arbete är färdigt kommer informanterna att läsa vårt arbete och ge 
oss synpunkter.  
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Vi fick tillstånd av samtliga lärare att observera under deras lektioner då vi endast 
observerade utifrån lärarens perspektiv. D.v.s. vi observerade inte eleverna utan enbart 
lärarnas arbetssätt och de likheter respektive olikheter som blev tydliga mellan samtliga 
lärares arbetssätt.  
 
Sammanfattningsvis har metoderna observation och intervju använts för att undersöka 
hur lärare arbetar vid läsinlärning. Våra forskningsfrågor, samt hur vi har gått tillväga 
med våra metoder, har tagits upp. Metodkapitlet visar även tillförlitlighet och etiska 
aspekter som tagits hänsyn till under vår fältstudie.  
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data/empiri  
Detta kapitel sammanställer resultatet utifrån valda metoder som använts i vår 
undersökning för att få svar på våra forskningsfrågor. Vilket framförallt är hur lärare 
organiserar sin undervisning för läsinlärning. Resultatet kommer att bearbeta fältstudien 
som har gjorts i två valda skolor. Fältstudien delas in i observation och intervju. 
Observationerna och intervjuerna redogörs och kopplas till tidigare forskning. Utifrån 
konfidelitetskravet kommer två valda skolor att kallas för skola A och skola B. 

Observation i skola A  

Läraren gick igenom bokstaven Tt och hon gjorde detta genom att artikulera bokstaven 
t flera gånger. Därefter fick eleverna artikulera tillsammans med läraren. Läraren 
beskrev en bild som eleverna fick tänka igenom och visade därefter bilden för eleverna. 
Varje elev fick en bild att artikulera och lyssna efter var bokstaven t fanns i ordet. 
Eleverna fick sätta upp bilden på tavlan beroende på var t: et befann sig i ordet. T ex 
sattes ordet tåg i första rutan på tavlan och ordet segelbåt i den tredje rutan.  
 
Eleverna arbetade även med bokstavsmönster som innebar att de fick ett papper där det 
fanns ett litet t som de skulle spåra med hjälp av färgpennor. Läraren berömde eleverna 
för att de varit duktiga genom att hon ritade guldstjärnor på tavlan d.v.s. hon använde 
operant betingning som innebär en sorts förstärkning av beteende, d.v.s. att läraren 
belönar elevens beteende (Skinner, 2008). 
 
Eleverna jobbade självständigt och en fritidspedagog fanns som stöd ifall de skulle 
behöva feedback medan läraren hade lässtund med en elev i taget. Läraren satt 
tillsammans med en elev och eleven fick läsa läsläxan i Elsas bok. Läraren uppmuntrade 
och hjälpte till att artikulera orden. Läraren gav eleven feedback genom att nicka och 
säga ja, och eleven fortsatte att läsa. Därefter resonerade läraren med elevgruppen och 
sa bl.a. att bokstav Tt inte går att hålla länge och artikulerade för att tydliggöra, d.v.s. att 
bokstav Tt är ett kort ljud (Glentow 2006, s. 32). 
 
Vid andra lektionen hade läraren diskussion med eleverna om bokstaven T. Hon skrev 
vokalerna på tavlan i en lång rad nedåt och tog fram en lapp där det stod sn. Eleverna 
fick artikulera ord som bildades med sn. Därefter skrev hon på tavlan, de vokaler som 
hade bildats med sn. Läraren hade flera lappar där det bl.a. stod sl, st, sm. Efter detta 
fick eleverna arbeta i arbetsboken med ljudning och fylla i tomma rutor där bokstäver 
fattades som t ex ordet sol, men det står s l och då skulle eleven skriva bokstaven o i den 
tomma rutan osv (Benoit, 1998). 
 
Under tredje lektionen arbetade läraren med bokstavsbok som innehåller lösa bokstäver 
d.v.s. bokstavskort, som eleverna fick använda för att bilda ord (Glentow 2006, s. 32). 
Läraren vägledde eleverna genom att hon artikulerade ord och betraktade hur eleverna 
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arbetade. Läraren visade bild på bl.a. en sten samt betonade ordet. Eleverna fick lägga 
fram ordet sten med hjälp av bokstavskorten. Dessa ord fick de skriva i skrivhäftet samt 
rita bilder till ordet. Efter detta arbetade eleverna i arbetsboken och läraren talade om 
hur uppgiften skulle göras (Benoit, 1998). De fick skriva var de hörde bokstaven t i en 
tom ruta, d.v.s. eleverna fick uttala orden och placera i rätt ruta.  

Intervju med lärare 1 och lärare 2 i skola A (se bilaga 1) 

Intervjun med lärare 1 inträffade efter tredje lektionen då bandspelare användes för att 
sedan transkribera intervjun. Anteckningar gjordes under intervjun.  
Intervjun genomfördes i klassrummet då eleverna hade slutat för dagen. Intervjun 
inleddes med ett öppet samtal och övergick därefter till intervjun. Intervjufrågorna var 
bestämda sedan tidigare innan frågorna ställdes till lärare 1.  
Intervjun med lärare 2 inträffade nästa dag och åter användes bandspelare för 
transkriptionen. Även vid denna intervju fördes anteckningar.  
Genomförandet av intervjun försiggick i klassrummet då eleverna hade lunchrast. Än en 
gång var det ett öppet samtal och därpå intervjun. Tidigare ställda intervjufrågor med 
lärare 1 användes även med lärare 2. 

Observation i skola B  

Under första lektionen fick eleverna läsa i läseboken och lärare 4 gick runt i 
klassrummet och hjälpte eleverna med artikulation och läsning. Lärare 4 uppmuntrade 
elever som klarade av att läsa meningarna. Läraren diskuterade med elevgruppen om 
hur viktigt det är att kunna läsa. Läraren gick återigen runt i klassrummet och hjälpte 
eleverna med diktionen av ord och meningar som eleverna hade skrivit. Hon använde 
den traditionella metoden och LTG-metoden då hon uttalade orden flera gånger 
(Glentow 2006, s. 32). 
 
Vid andra lektionstillfället fick elevgruppen göra några övningar tilldelade av läraren 
för att träna på läsinlärning. Läraren hade tagit fram bokstavskort som eleven fick 
artikulera. Därefter fick eleven bilda ord med tre bokstäver bl.a. ordet ris. Läraren tog 
fram ett papper med ord som eleven fick öva genom att artikulera. Exempelvis ord som: 
mer, mat, mos osv. Läraren vägledde eleven att använda stödmaterial med lösa 
bokstäver som eleven kunde bilda ord med. Man använder sig av bokstavskort som man 
närmar varandra under ”ljudning” (Glentow 2006, s. 32). 
  
Under tredje lektionstillfället använde läraren ordbilder som bl.a. jag, att, på en osv. De 
ordbilder eleverna inte kände igen fick de uttala flera gånger tills de kunde. Läraren 
arbetade först med ordbilder och övergick sedan till bokstavskort då eleverna fick 
artikulera bokstäver. Därefter fick eleverna välja en alfabetsbok att läsa. Läraren hjälpte 
eleven flera gånger med uttalet av orden som eleven sedan betonade bokstav för bokstav 
och därefter uttalade hela ordet. Läraren uppmuntrade eleven ofta och hon tränade även 
eleven på alfabetet genom att eleven fick artikulera hela alfabetet, bokstav för bokstav. 
Eleven fick öva på att läsa svårare texter med läraren som stöd. Därefter fick eleverna 
bokmärken som belöning och detta kan kopplas till att läraren utgår ifrån Skinners teori 
där belöning är ett centralt begrepp (Skinner, 2008). 



 

 19 

Intervju med lärare 3 och lärare 4 i skola B (se bilaga 3-4) 

Intervjun med lärare 3 inleddes efter observationerna i skola B. För att intervjua lärare 3 
användes en bandspelare. Intervjufrågor som ställdes var tidigare bestämd, d.v.s. samma 
frågor som användes vid intervjutillfällen med lärare 1 och lärare 2. Under intervjun 
antecknades det vid sidan om samtidigt som bandspelaren var igång. Bandspelare 
användes för att transkribera intervjun. Proceduren för intervjun med lärare 4 var 
densamma som för lärare 3. Intervjuerna ägde rum i ett grupprum nära klassrummet. 
Kvalitativ intervju och strukturerad observation användes för att genomföra arbetet. 

Analys av data/empiri  
Inledning  

Analys och tolkning av resultatet bearbetas från observationerna och intervjuerna. Vi 
vill uppmärksamma om att vår analys sker i skola A och skola B, där lärare har fått 
uttrycka sig om hur de ser på läsinlärning. Vi har valt att analysera lärares uppfattningar 
om läsinlärning och organisering av läsundervisning. Detta för att få fram vilka likheter 
respektive olikheter det finns mellan lärares syn på läsinlärning samt de metoder som 
tillämpas i praktiken inom skola A och skola B.  
 
Resultatet kan tolkas olika beroende på vem det är som gör analysen och se annorlunda 
ut beroende på vilken skola undersökningen sker i, samt vilket område skolan är 
belägen på. Hade vi genomfört undersökningen på två andra skolor, skulle resultatet 
kanske ha sett helt annorlunda ut. Vi vill göra er medvetna om att analysen visar 
resultatet utifrån skola A och skola B, samt på fyra lärares uppfattningar om 
läsinlärningen och hur läsundervisningen kan organiseras. Vi vill även tydliggöra om att 
alla skolor inte arbetar på samma sätt d.v.s. arbetar inte med de metoder som lyfts fram i 
vår analys, utan andra skolor arbetar kanske med andra metoder som vi inte har tagit 
upp. Forskningsfrågorna är inriktade till lärare i dessa två skolor (skola A och skola B), 
därmed kan svaret på frågorna utfalla olika, beroende på om vi skulle ha forskat i andra 
skolor med andra lärare, då skulle resultatet spegla en annan bild över dessa 
forskningsfrågor. Fokus ligger på vår tolkning av observationerna och intervjuerna. 
Analysen påbörjas i skola A och går därefter vidare till analysen i skola B.  
 
Våra forskningsfrågor bearbetar lärares genomförande, organisering och uppfattningar 
av läsundervisningen. Samt om hur Vygotskijs perspektiv blir synlig i 
läsundervisningen. Forskningsfrågorna läsinlärningsmetoder och bedömningsmall 
kommer att behandlas också. Härnedan kommer vi att ta upp dessa sex punkter. 
 

Frågeområde 1: Genomförande av läsundervisning                                          

 
Lärare 1 (Analys av observation i skola A)  
Arbetet med bokstaven Tt försiggick genom att eleverna fick tänka igenom vad det var 
för bild läraren beskrev. Därefter visade läraren bilden för eleverna. Varje elev fick en 
bild att artikulera och lyssna efter var bokstaven t fanns i ordet. Efter detta fick eleverna 
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sätta upp bilden på tavlan beroende på var t: et befann sig i ordet. Läraren berömde 
eleverna för att de varit duktiga genom att rita guldstjärnor på tavlan.  
 
Lärare 1 har även ett belöningssystem som innebär att hon berömmer när eleverna 
klarar av att uttala ihop bokstäver så att ord bildas. Denna lärare använder bl.a. 
guldstjärnor som belöning (Skinner, 2008). Hon stöttar även de elever som behöver 
extra hjälp med läsningen. Läraren gör det genom att uppmuntra eleverna att läsa 
samma text flera gånger. Vi tolkar att denna lärare utgår från Skinners teori då belöning 
är ett centralt begrepp hos Skinner. Skinners belönings begrepp fördjupas mer i kapitel 
5. Å ena sidan visar resultatet att belöning är ett moment som ständigt kommer till 
användning och stimulerar eleverna till att vilja läsa, men å andra sidan om belöning 
inte hade tillämpats, hur skulle då eleverna lära sig att läsa? Hur skulle vårt resultat om 
läsinlärning ha sett ut om eleverna inte fick någon belöning?  

Lärare 2 (Analys av observation i skola A) 

Elevgruppen fick träna på singular och plural, t ex. en fågel, flera fåglar. Läraren hjälpte 
elever med att läsa ut orden, då läraren artikulerade ordet flera gånger (Glentow 2006, s. 
32). Läraren hjälpte eleverna en och en då det var en liten grupp. Hon hade också tid 
med att upptäcka alla elevers behov och utifrån det anpassa lektionen efter elevernas 
inlärningsnivå. Det var olika åldrar på elevgruppen som svenska som 
andraspråksläraren ansvarar för. Vid studerandet av observationen skådar vi att lärare 2 
hinner upptäcka alla elevers behov. Vilket enligt oss är väldigt viktigt för att lärare ska 
kunna anpassa och organisera läsundervisningen utifrån elevernas inlärningsnivå.   
 
Å ena sidan visar resultatet att observation ger oss svar på hur lärare organiserar 
läsundervisningen, men å andra sidan kan det ge en felaktig bild då den roll vi har som 
observatörer kan påverka observanten att handla ”utöver” det, det brukar göra och 
känna sig pressad över hur det ska organisera läsundervisningen.  
 
”De flesta lärare som har elever i de tidigare åldrarna lägger upp läsundervisningen 
utifrån läsebok eller enligt principerna i LTG eller som en kombination av båda 
arbetssätten” (Glentow 2006, s. 33). Detta blir synligt i vårt studerande av 
observationerna med lärare 1 respektive lärare 2, då de varierar läsundervisningen med 
bl.a. den traditionella metoden och LTG. Det mönster vi ser under observationerna är att 
samtliga lärare går runt i klassrummet och artikulerar bokstäverna flera gånger om och 
om igen, vilket tydliggör att de använder dessa två metoder i deras läsundervisning. 
Lärare 1 och lärare 2 använder bokstavskort vid artikulation (Glentow 2006, s. 32). 

Lärare 3 (Analys av observation i skola B) 
Under fältstudien som gjordes i skola B, använde läraren bokstavskort vid artikulation 
(Glentow 2006, s. 32). Läraren arbetade med utgångspunkt i LTG-metoden och den 
traditionella metoden med läsinlärning. Detta visar att läraren är medveten om 
metodernas betydelse vid läsinlärningen. Men enligt oss behöver det inte betyda att 
metodvalet är helt avgörande då det inte finns något som säger att just metodvalet 
påverkar eleven direkt vid läsinlärning. 
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Lärare 3 hade ett belöningssystem som innebar att de berömde och uppmuntrade när 
eleverna klarade av att uttala ihop bokstäver då ord bildades. Lärare 3 uppmuntrade 
eleven ofta och efter lässtunden med läraren fick eleverna bokmärke som belöning 
(Skinner, 2008). Läraren använde bl.a. guldstjärnor och bokmärken som belöning och 
stöttade även de elever som behövde extra hjälp med läsningen genom att uppmuntra 
eleverna och att läsa samma text flera gånger. Ett belöningssystem kan vara en bra 
metod som kortsiktigt mål för att motivera eleven. Medan ett belöningssystem som 
används kontinuerligt och långsiktigt kan göra mer skada än nytta? Detta tolkar vi att 
eleven kan få en negativ påverkan vid läsinlärning, då eleven behöver belöning för att 
motivera sig att vilja lära och läsa vid läsinlärningen. 

                                                                                                                                                        
Vid observationerna med lärare 3 ser vi att hon varierar läsundervisningen med bl.a. den 
traditionella metoden och LTG-metoden. ”De flesta lärare som har elever i de tidigare 
åldrarna lägger upp läsundervisningen utifrån läsebok eller enligt principerna i LTG 
eller som en kombination av båda arbetssätten” (Glentow 2006, s. 33). En variation av 
metoder fångar upp större elevgrupper som då får en bredare stödmöjlighet. Å andra 
sidan kan det vara problematiskt vid läsinlärning när läraren använder delar av flera 
metoder och inte får den effekt när läraren använder sig av en metods alla delar. 

Lärare 4 (Analys av observation i skola B) 

Läraren arbetade med tema/projekt gällande läsning. Läraren arbetade mer konkret än 
abstrakt och arbetade på detta sätt för att elevgruppen skulle ha en bättre förståelse. 
Detta visar att lärare 4 arbetade mer konkret för att eleverna skulle ha en bättre 
uppfattning om bokstäverna och orden. Genom att läraren väljer att arbeta mer konkret 
än abstrakt kan detta missgynna elevens abstrakta förmåga vid läsinlärningen. Läraren 
bör enligt vår tolkning variera och använda både konkret och abstrakta 
inlärningsmetoder för att stimulera lärandet vid läsinlärningen.  
 
Läraren uppmuntrade eleverna genom att visa hur duktiga eleverna var och därefter 
delade hon ut guldstjärnor som eleverna fick klistra i sin bok (Skinner, 2008). Enligt vår 
tolkning handlar guldstjärnor om ett av de belöningssystem som innebär ett risktagande 
för lärare att kunna balansera så att belöningen inte blir målet, utan att målet blir 
lärandet vid läsinlärningen. Å andra sidan kan belöningssystem ha en positiv inverkan 
för en elev med lågt självförtroende när det läser. 
  

Frågeområde 2: Vygotskijs perspektiv i klassrummet                                           

 
Lärare 2 (Analys av observation i skola A) 

Läraren hjälpte eleverna en och en då det var en liten grupp. Hon hade också tid med att 
upptäcka alla elevers behov och utifrån det anpassa lektionen efter elevernas 
inlärningsnivå. När eleverna fastnade med en uppgift så fanns läraren där som stöd, eller 
så valde eleverna att ta hjälp av sin kamrat, vilket vi tolkar efter Vygotskijs idélära om 
att eleven tar hjälp av den som kan och vet mer och ligger ett steg före än en själv d.v.s. 
den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2007).   

Lärare 3 (Analys av observation i skola B) 
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Lärare 3 har inriktning som svenska och svenska som andraspråk. Under intervjun 
nämnde läraren att hon brukar ge elever feedback under lästillfällen och skaffa underlag 
för att bedöma elever vid läsningen. Läraren präglar här Vygotskijs ideologi om att den 
som har större erfarenhet hjälper barnet. I detta fall ger läraren feedback till eleven.  

Denna lärare hjälpte eleven flera gånger med uttalet av orden och sedan fick eleven 
uttala bokstav för bokstav och därefter artikulera hela ordet. Läraren låter eleven 
upprepa, vilket leder till att då eleven vid nästa tillfälle stöter på samma 
bokstavskombination redan erövrat och känner till hur artikulationen går till. Även här 
kan vi se att läraren tillämpar Vygotskijs proximala utvecklingszon genom att läraren 
hjälper eleven som är i behov av någon som har större erfarenhet (Vygotskij, 2007). 
Genom denna övning ökar elevens självförtroende och känner sig därmed mer säker vid 
läsinlärningen.  
 

Lärare 4 (Analys av observation i skola B) 
Under observationerna gick läraren runt i klassrummet och artikulerade bokstäverna 
flera gånger om och om igen. Eleverna fick självständigt läsa i läseboken och de elever 
som hade svårigheter med uttal och läsning tog hjälp av läraren, d.v.s. Vygotskijs 
proximala utvecklingszon framkom tydligt i denna situation då eleven sökte hjälp från 
läraren som har större erfarenhet. Genom att läraren förser eleven med de redskap som 
gynnar vid läsinlärningen, leder det till att eleven lär sig i samspel med omgivningen 
(Vygotskij, 2007).    

 
Frågeområde 3: Organisering av läsundervisningen 
 
Lärare 1 (Analys av intervju i skola A)  
Hon anser att organiseringen av läsundervisningen kan utgå ifrån den traditionella 
metoden och LTG-metoden, då hon själv använt dessa metoder under flera år. Läraren 
väljer att arbeta med den metod som har fungerat tidigare och anpassar sin undervisning 
efter elevgruppens behov. Hon arbetar extra med de lässvaga och ger övningar och extra 
material till dem som behöver det. ”Att anpassa undervisningen efter varje barns och 
förutsättningar gynnar barns utveckling” (Läroplanen 1994). 

Lärare 2 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                         
Enligt denna lärare kan läsundervisningen organiseras utifrån elevernas etniska 
bakgrund, då de har olika behov när det gäller t ex förståelsen och ordavkodningen vid 
läsning. Vi tolkar att denna lärare är medveten om hur hon ska gå tillväga med sina 
elever och hur hon ska organisera läsundervisningen. Hon låter eleverna få samspela 
och hjälpa varandra, för att det är genom interaktion som eleverna lär sig (Vygotskij, 
2007). Detta anser vi är viktigt att som lärare lära känna till sina elever och deras behov 
för att kunna anpassa lektionen steg för steg.                                                             

Lärare 3 (Analys av intervju i skola B) 
För att organisera läsundervisningen så bra som möjligt, enligt läraren ska metoden 
anpassas till varje elev för att varje elev är unika individer. Lärarens utgångspunkt är att 
varje elev har olika behov när läraren strukturerar läsundervisningen. Hur ser detta ut i 
realiteten? Vår bild under ett fåtal observationstillfällen var den att läraren försökte så 
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mycket som möjligt anpassa sin läsundervisning till elevgruppen med olika uppgifter 
som tilldelades vid läsningstillfällena. 

Lärare 4 (Analys av intervju i skola B) 

Enligt läraren kan organiseringen av läsundervisningen vara den att lärare arbetar mer 
konkret än abstrakt för att elevgruppen på detta sätt ska kunna erövra en bättre 
förståelse, vilket hon själv tillämpar i sin undervisning. Vi tolkar att läraren använder 
elevernas erfarenhetsvärld genom att arbeta mer konkret för att stärka varje elevs 
läsförståelse. Detta anser vi leder till ökad abstrakt förmåga vid läsning.  
 

Frågeområde 4: Uppfattningar om läsundervisningen                                         

Lärare 1 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                          

Läraren anser att läsinlärning handlar om att eleverna ska knäcka läskoden och komma 
på hur det är d.v.s. hur de ska göra när de ska läsa. Hon använder traditionella metoden 
och LTG-metoden (Glentow 2006, s. 33). Hon försöker även ta med olika metoder i sin 
läsinlärning.  

Lärare 2 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                          
Läraren menar att läsinlärning är förståelse av texten och hur metoden är att lära sig 
läsa. Hon använder ljudbokstav, ljudningsmetoden, LTG-metoden, helordsinlärningen 
som läsinlärningsmetoder (Glentow 2006, s. 32). Läraren anser att dessa metoder kan 
användas i läsundervisningen för att stimulera elevernas språkförmågor. 

Lärare 3 (Analys av intervju i skola B)                                                                                                                                          
Lärare 3 anser att alla elever ska börja så tidigt som möjligt med läsningen. Hon anser 
också att de som har en långsam läs- och skrivutveckling behöver få extra stöd och 
hjälp. Läraren bygger upp goda läsvanor med tidiga insatser vid läsinlärningen. Vi 
tolkar vidare att läraren med rätt stöd för varje elev ger eleven en möjlighet till att 
utveckla sitt språkverktyg vid läsning (Vygotskij, 2007). 

                                                                                                                                                      
Lärare 4 (Analys av intervju i skola B)                                                                                                                                          
Läraren har svenska & svenska som andraspråk som inriktning från sin utbildning. Hon 
menar att läsinlärning är en viktig grund för elevens vidare skolgång. Vi tolkar att 
läraren är medveten om läsinlärningens tyngd för elevens fortsatta utveckling. 

Frågeområde 5: Läsinlärningsmetoder  

Lärare 1 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Läraren arbetar med nivåanpassning och använder bl.a. bokstavsboken som bearbetar 
bildning av ord. Läraren har bl.a. använt storboken kiwi som en introduktion i svenska 
ämnet. Hon anser att de lässvaga eleverna bör få arbeta extra med artikulation. Hon 
anpassar undervisningen efter de möjligheter som finns i klassrummet för att hon vill att 
eleverna uppmärksammas om egna miljön och utforma aktiviteterna efteråt. Å ena sidan 
visar resultatet att det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas 
inlärningsnivå, men å andra sidan kan man även tänka sig att det finns andra faktorer 
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som kan påverka läsinlärningen som bl.a. hemmiljön, elevens förhållningssätt till 
läsinlärning som påverkat resultaten.  
 

Lärare 2 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Läraren har svenska och svenska som andraspråk som inriktning och utgår från den 
traditionella läran och använder främst LTG-metoden. Hon anser att svenska texten inte 
är relevant för elever med en annan bakgrund eftersom dessa elever har en annan 
uppfostran och kultur (Se bilaga 2). Å ena sidan visar resultatet att intervjuer 
åskådliggör vad lärare har för uppfattningar om läsinlärning, men å andra sidan kan det 
ge en oriktig bild (av informantens svar) då den roll vi har som intervjuare kan påverka 
informanten. Detta genom att informanten kan känna sig nervös och onaturlig i en 
situation med frågor som det ska besvara och en bandspelare som dessutom spelar in 
intervjun.   
 
Lärare 3 (Analys av intervju i skola B)  
Läraren använder den traditionella metoden och blandar även med LTG-metoden, vilket 
hon anser är metoder som kan användas i läsundervisningen. Den erfarne läraren utgår 
från tidigare erfarenheter gällande vilka metoder som fungerar vid läsinlärningen. Enligt 
vår uppfattning är läraren väl medveten om vilka metoder som är lämpliga vid 
läsinlärningen. Under sina lektioner använder hon mycket konkret material för att 
eleverna ska få se och känna på materialet. Hon arbetar väldigt varierat och anpassar 
varje lektion beroende på elevernas behov och förmågor. ”Att anpassa undervisningen 
efter varje barns behov och förutsättningar gynnar barns utveckling” (Läroplanen 
1994). 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Lärare 4 (Analys av intervju i skola B)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Läsinlärningsmetoder som läraren använder är den traditionella läran, LTG-metoden 
och helordsmetoden. Enligt henne kan dessa metoder användas i läsundervisningen 
(Glentow 2006, s. 32). Läraren talar även om att hon tillämpar flera metoder för 
elevgruppen då de befinner sig på olika nivåer. De elever som varit duktiga med 
läsningen, får hoppa över LTG-metoden. Men vad händer med de övriga eleverna? Hur 
väljer läraren att tillämpa de olika metoderna på ett effektivt sätt så att det gynnar alla i 
elevgruppen? Läraren utgår från eleverna vid metodval och väljer att arbeta med 
tema/projekt gällande läsning. Varje elev får tillfälle till att kommunicera med 
klasskamraterna om vad det har fått skriva om som det sedan läser högt för klassen 
(Vygotskij, 2007).  
 
Frågeområde 6: Bedömningsmall  
 
Lärare 1 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Den bedömningsmall hon använder är LUS, (läsutvecklingsschema) och sin egen 
bedömningsmall där hon genom många års erfarenhet ser vilka som kommer att få 
svårigheter med läsningen http://www.bibo.se/pages/lus.html (2010-11-04). 
Läsutvecklingsschema kan användas som stöd för läraren att bedöma elevers 
läsutveckling (Se bilaga 1). 
 

http://www.bibo.se/pages/lus.html
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Lärare 2 (Analys av intervju i skola A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Hon använder performansanalys där skrivna och talade texter analyseras. 
Performansanalys används för att se varje elevs utvecklingsprocess. ”Genom 
performansanalysen plockar man isär språket och analyserar varje komponent för sig 
för att få en nyanserad bild av helheten” (Abrahamsson, T. & Bergman, P. 2005, s. 35). 

 
Lärare 3 (Analys av intervju i skola B)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Läraren väljer att använda LUS bedömningsmall. Detta för att se vilken nivå eleven 
befinner sig i läsning och som underlag för elevens läsutveckling, vilket görs varje 
termin. Det dyker upp en fråga hos oss; är LUS bedömningsmall tillförlitlig för att få en 
heltäckande utvärdering? Under senare år har det tillkommit en ny bedömningsmall som 
kallas för GLUS, (god läsutvecklingsschema) som täcker alla delar vid bedömning av 
läsinlärning. Vi tolkar att läraren kan få tillräckligt bedömningsunderlag med LUS om 
läraren är trygg och erfaren med denna bedömningsmall.  

 
Lärare 4 (Analys av intervju i skola B) 
Hon beskriver sin bedömningsmall som LUS samt sin egen erfarenhet som 
bedömningsmall vid läsinlärning. Läraren bedömer eleverna vid läsning genom att följa 
varje elevs utvecklingsprocess. Detta gör hon under lästillfällen med varje elev och 
läraren vägleder även eleven vid läsningen. Läraren anser att den viktigaste 
bedömningsmallen är att lyssna och samtala kring läsinlärning och bokstavsinlärning. 
Elevens utvecklingsprocess ska följas strikt för att inte missa något ljud som inte är 
uttryckligt för eleven. Å andra sidan är detta mycket tidskrävande och frågan är om 
läraren förlorar andra viktiga ämnen genom att prioritera läsinlärningen? 
 

Upplägget på detta kapitel har vi gjort genom att skriva analysen efter 
forskningsfrågorna. Analys av observationerna och intervjuerna i skola A och i skola B 
har gjorts efter forskningsfrågorna. 

 

Resultatet från skola A respektive skola B visar följande: 
 

- Lärarna utgår ifrån den traditionella läran och LTG-metoden. 
 
- Lärarna använder bedömningsmallen LUS utom en lärare som använder 

performansanalys. 
 

- Lärarnas teori och praktik går hand i hand. 
 
- Lärarna har möjlighet att använda belöningssystem. 

 
- Lärarna väljer att arbeta med flera olika metoder.  

 
- Tre av de fyra lärarna tillämpar Vygotskijs perspektiv i lärandet.    
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 
Vi anser att alla kan lära sig att läsa, så länge läraren förser eleven med verktyg som 
stimulerar läsinlärningen. Läraren har en avgörande roll vid läsinlärning för att 
arbetssättet kan påverka om eleven lyckas knäcka ordavkodningen och vidare förstå 
texten det läser. Det vi kan konstatera under vår fältstudie som vi gjort i två valda skolor 
är den att valet av metod kan vara viktig men inte helt avgörande faktorn vid 
läsinlärning. Lärarens roll och engagemang är också viktig vid läsinlärning, då eleven 
vägleds av läraren. Det är lärarens huvudsakliga uppgift att förse eleven med metoder 
som utgår ifrån elevens eget behov. Alla elever är inte lika och likaså kan läraren inte 
använda endast en metod för alla elever utan bör utgå ifrån elevgruppen/enskilda 
eleven. 
 
Inledning 
Vid detta kapitel kommer vårt syfte och vår fältstudie att redogöras. Vi har utgått från 
vårt syfte för att besvara våra forskningsfrågor. Observation och intervju användes för 
att besvara vad som sker vid läsinlärning. Frågeområdena 1-6 har använts i vad 
lärararna har för utgångspunkter vid val av metod, hur lärare arbetar vid läsinlärning 
samt kunna urskilja skillnader och likheter i dessa två skolor. 

Skinners inlärningsteori 
Skinners teori handlar mycket om förstärkningar såsom belöning och bestraffning. Han 
nämner bl.a. positiv förstärkning som innebär att beteendet leder till något som är 
tillfredsställande och negativ förstärkning som innebär att beteendet leder till att något 
som är obehagligt försvinner (Skinner, 2008). När människor lär sig något nytt krävs 
ständig förstärkning d.v.s. vi måste känna oss motiverade för att utföra olika handlingar 
och för att lära oss olika saker. Om ett beteende t ex förstärks d.v.s. blir belönad av 
omgivningen syftar beteendet att återkomma (Skinner, 2008). 

Frågeområde 1: Genomförande av läsundervisning (skola A och 
skola B)                                         

Lektionerna handlar mycket om att lärarna artikulerar bokstäver flera gånger för att 
skapa en begriplighet för eleverna d.v.s. att eleverna skall få en kännedom om hur t ex 
bokstaven s uttalas. Lärarna använder bokstavskort och bilder när de artikulerar ord och 
bokstäver. Samtliga lärare hjälper och uppmuntrar eleverna när eleverna läser en text.  
Lärarna i skola A arbetar abstrakt genom att först beskriva hur en skog ser ut och sedan 
får eleverna svara om vad det är läraren beskriver. Därefter visar läraren en bild på en 
skog. Lärarna i skola B arbetar med konkreta material för att stimulera elevernas 
ordförråd och sedan gå vidare till abstrakt tänkande.  
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Frågeområde 2: Vygotskijs perspektiv i klassrummet (skola A och 
skola B)                                          

Vi har genom studerandet av observationer och intervjuer fått en uppfattning om att 
läraren vägleder eleven i lärandet. Lärarna väljer att samspela med eleven vilket tyder 
på brukandet av Vygotskijs interaktion d.v.s. att lärandet skapas i interaktionen mellan 
lärare och elev (Vygotskij, 2007). 

Observationerna och intervjuerna visar vidare lärarnas tillämpning av både Skinners- 
och Vygotskijs teorier. Genom att analysera vårt material får vi insyn på att lärarna 
tillämpar dessa två teorier i praktiken. Lärarna tillämpar Skinners teori genom att de 
använder ett belöningssystem för att förstärka elevernas beteende d.v.s. förstärka det 
beteende eleverna redan har. Vygotskijs teori syns tydligt i vårt analyserade material 
genom att lärarna kommunicerar med eleverna för att visa hur de ska gå tillväga vid 
läsningen (Vygotskij, 2007). Läraren finns som ett stöd då eleven behöver hjälp eller 
har funderingar över läsinlärningen. Ett exempel är då läraren går runt i klassrummet 
och hjälper eleverna med artikulation. Detta visar på att Vygotskijs begrepp proximal 
utveckling används i praktiken d.v.s. att eleven klarar uppgiften själv om en person med 
större erfarenhet hjälper eleven (Vygotskij, 2007). Detta kan vara en vuxen eller en elev. 
Vilket i detta fall är läraren.  

Genom att studera observationerna synliggörs att tre av de fyra lärarna använder en del 
av Skinners teori då begreppet förstärkning blir synligt. Lärarna använder belöningar 
för att få ett önskat beteende (Skinner, 2008). Enligt Skinner (2008) krävs en ständig 
förstärkning då något nytt lärs ut.   
 
Tre av de fyra lärarna, (skola A och skola B) som berömmer eleverna med guldstjärnor 
och bokmärken då önskat beteende är i fokus, förstärker det beteende som redan finns 
eftersom att de vill öka och bevara beteendet. Genom guldstjärnor och bokmärken d.v.s. 
belöning och beröm, ökar motivationen hos eleven att sträva efter att utvecklas. Utan 
motivation kommer ingen effektiv inlärning till stånd (Skinner, 2008). 

                                                                                                        
Frågeområde 3: Organisering av läsundervisningen (skola A och 
skola B) 

Samtliga lärare väljer att organisera läsundervisningen efter elevernas behov. De arbetar 
extra med de lässvaga och ger övningar och extra material till dem som behöver det. 
Enligt lärarna ska läsundervisningen anpassas till varje elev eftersom att de är unika 
individer. Läraren ska ha utgångspunkten på att varje elev har olika behov när det 
organiserar läsundervisningen. Lärare i skola B anser att arbete med konkret material är 
bättre för eleverna på denna skola då de flesta av eleverna har en utländsk bakgrund och 
på detta sätt kan eleverna erövra en bättre förståelse. Lärare i skola A väljer att 
organisera läsundervisningen utifrån abstrakt tänkande då eleverna redan har det 
språkliga hemifrån. 

Frågeområde 4: Uppfattningar om läsundervisningen (skola A och 
skola B)                                         
 
Samtliga lärare anser att läsinlärning handlar om att eleverna ska knäcka läskoden. De 
menar att läsinlärning är förståelse av texten och hur metoden är att lära sig läsa. 
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Lärarna anser att alla elever ska börja så tidigt som möjligt med läsningen. De anser 
också att elever som har en långsam läs- och skrivutveckling behöver få extra stöd och 
hjälp. Lärarna menar att läsinlärning är en viktig grund för elevens vidare skolgång.  
 
Lärarna har liknande uppfattningar om läsundervisningen dock finns det mindre 
skillnader i hur de går tillväga med läsningen. Lärarna använder LTG-metoden som 
utgångspunkt i sin läsundervisning. Lärarna är medvetna om vikten av att bygga upp 
goda läsvanor genom att stimulera eleverna med hjälp av olika läsmetoder såsom 
ljudbokstav, LTG-metoden m.m. Lärarnas uppfattningar om läsundervisning är att 
läsning ska tränas i olika former och läraren ska finnas som stöd. Läraren ska förse 
eleverna med olika verktyg vid läsinlärningen. 
 
Frågeområde 5: Läsinlärningsmetoder (skola A och skola B) 

Lärarnas uppfattningar om metodvalet har sin utgångspunkt i elevgruppens 
kunskapsnivå. Lärarna väljer att använda flera metoder för att det gynnar hela 
elevgruppen med flera inlärningsmetoder. Eleven/elevgruppen kan se olika ut och 
därför använder läraren olika metoder som passar just den eleven/elevgruppen. Vi har 
fått en bild av att dessa lärare känner en trygghet med lärarrollen då de har arbetat i flera 
år som lärare. Detta spelar en stor roll vid bedömandet om vad en lärare ska utgå ifrån 
när det väljer att anpassa metoder utifrån elevens behov. ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Läroplanen 1994, s. 4). 
 
Lärarna arbetar utifrån traditionella läran och använder LTG-metoden i deras 
undervisning, vilket de anser är bästa metoderna vid läsinlärningen. Glentow (2006, s. 
32) anser att det är viktigt att artikulera varje bokstav rätt. Lärarna använder bl.a. 
bokstavsboken som bearbetar bildning av ord. Den erfarne läraren utgår från tidigare 
erfarenheter gällande vilka metoder som fungerar vid läsinlärningen. Lärarna talar om 
att de tillämpar flera metoder för elevgruppen då de befinner sig på olika nivåer. 
Lärarna arbetar med LTG-metoden genom exempelvis bokstavskort där eleven får 
artikulera med läraren (Glentow 2006, s. 32). Vad betyder LTG-metoden för läraren och 
eleven? För läraren är det en trygghet eftersom läraren vet att metoden fungerar år efter 
år och eleven får en bra grund vid läsning genom denna metod, då eleven får träna på att 
artikulera. 
 
Frågeområde 6: Bedömningsmall (skola A och skola B) 
 
Läraren kan inte utesluta den ena bedömningen för den andra, t ex kan inte formativ 
bedömning betyda mer än summativ bedömning. Båda bedömningsmetoderna går hand 
i hand och behövs i olika sammanhang (Lindström, L. & Lindberg, V. 2005). Lärarna i 
de valda skolorna arbetar som de förespråkar för vad läsinlärning är för dem. Lärare 3 
och 4 använder bedömningsmallen LUS. Lärare 2 som har förberedelseklass använder 
performansanalys. Lärare 1 använder både LUS och har en egen bedömningsmall. Vi 
tolkar att den lärare som har arbetat i flera år verkar vara kunniga med att skapa en egen 
bedömningsmall. Vilket vi anser är väldigt viktigt i läraryrket eftersom att man som 
lärare då vet vad bedömningen ska syfta på samt kunna se hur eleven utvecklas med sin 
läsning och därmed bygga upp undervisningen utifrån hur långt eleven kommit i sin 
läsning. Tre av dessa fyra lärare använder LUS för att kunna följa varje elevs 
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utvecklingsprocess. Användningen av GLUS vore enligt lärarna i skola A och skola B 
att föredra då det är en bättre bedömningsmatris för att kartlägga varje elevs 
utvecklingsprocess vid läsningen (Herrlin, K. & Lundberg, I. 2005). 

Likheter och skillnader i de valda skolorna 

Vår undersökning visade att det fanns många likheter mellan lärares arbetssätt i de valda 
skolorna där vi genomförde observationerna och intervjuerna. En likhet var att lärarna 
arbetade utifrån den traditionella läran och använde LTG-metoden vid läsinlärning 
(Glentow 2006, s. 33). En annan likhet var att tre av de fyra lärarna uppmuntrade elever 
med belöningssystem om läraren tyckte att elevgruppen varit duktig under svenska 
lektionen (Skinner, 2008). Detta kunde vi tydligast observera vid läsinlärningen, då 
läraren satt tillsammans med en elev som fick läsa läsläxan och efter detta fick eleven 
en guldstjärna i sin läxbok.  
 
Trots många likheter kunde vi observera att det även fanns skillnader i hur de använde 
metoderna. Lärarna i skola A arbetar med ordbilder där eleven får tänka abstrakt och 
placera bokstaven i rätt ruta. Då vi observerade lärarna i skola B väljer de att arbeta med 
tema/projekt arbeten för att göra undervisningen mer intressant. 
Efter att ha sammanställt resultatet tolkar vi att lärarna i skola A arbetar utifrån abstrakta 
tänkandet eftersom att eleverna på denna skola har redan de rätta verktygen för det 
svenska språket. Eleverna kan t ex beskriva ett föremål eller en känsla som inte finns 
framför de i beskrivandet i tanken (Arevik, S. & Hartzell, O. 2007, ss 30-32).  
 
Lärarna i skola B arbetar mer konkret och det tolkar vi att eleverna på denna skola är 
flerspråkiga och kommer från en miljö där vanliga svenska begrepp inte förekommer 
under deras vardag. Det är helt nya ord och begrepp som de får lära sig (Arevik, S. & 
Hartzell, O. 2007, ss 30-32). Eleverna i skola B saknar begrepp och ord från det svenska 
språket och därför behöver de se det konkreta framför sig. Därför väljer lärarna i skola 
B att arbeta konkret och använda konkreta material i undervisningen för att dessa elever 
ska få en förståelse för vad ordet symboliserar. Utifrån Vygotskij (2007) skulle detta 
innebära att läraren genom kommunikation förmedlar en kunskap som är mer begriplig 
för elevgruppen. 

Vår uppfattning om läsinlärning  

Det som gynnar läsinlärningen och det vi har erfarit är att i klassrummen ha god tillgång 
till böcker med olika handlingar och olika nivåer. Det bör finnas olika material för 
eleverna som stimulerar deras läslust. Elever som lyckas läsa har en tydlig struktur och 
får olika träningar efter behov, t ex ordavkodningsträning. 
 
I varje klassrum borde det finnas material efter varje elevs behov och som lärare 
eftersträva till att hjälpa eleven få rätt material. Läraren kan genom att anpassa 
undervisningen efter elevgruppen få de att bli bättre vid läsningen. Det är också viktigt 
att läraren har mycket läsaktiviteter i sin undervisning. Högläsning är ett exempel för en 
läsaktivitet som en del av vardagsrutinerna. Att lära sig att läsa är en lång process och 
själva avkodningsuppgiften är inte någon lätt uppgift för nybörjarläsaren, då det 
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behöver lära sig något nytt och att lära sig läsa i flera år, vilket nybörjarläsaren inte varit 
med om tidigare. Det är inte naturligt att läsa för människan, utan det behövs mycket 
träning för att lära sig att läsa (Fridolfsson, I. 2008, s. 86). Som lärare är det viktigt att 
känna till elevernas olika strategier för att lära sig att läsa. Det ger läraren en bild över 
hur olika det kan se ut från elev till elev. Vid läsinlärning måste läraren uppmärksamma 
eleven som lägger mycket kraft för att förbättra sin läsning, annars kan eleven tappa 
intresset för att vilja lära sig läsa.  

Betydelse  
Betydelsen av vår rapport är att nyutbildade lärare kan få vägledning om hur de kan 
organisera sin undervisning med stöd av LTG-metoden och den traditionella metoden 
vid läsinlärning. Lärare som tillämpar sin teori i praktiken genom att stimulera elevernas 
läsutveckling, skapar i sin tur en god grund för elevernas fortsatta läsutveckling. De får 
genom vår uppsats, uppslag på olika metoder som de kan tillämpa i deras undervisning. 
Lärare kan även få förslag på två olika bedömningsmallar d.v.s. LUS och GLUS som 
ger en kartläggning på elevers utveckling inom läsning. Detta anser vi främjar  
nyutbildade lärare att använda bedömningar i sin framtida yrkesprofession.  
 
Reflektion över forskningsprocessen 
Vi anser att denna forskning har varit intressant att genomföra. Det har förstärkt oss som 
lärare då vi genom observationerna samt intervjuerna har fått inspiration till arbete med 
bl.a. abstrakta och konkreta läsundervisningar. Det perspektiv vi valde att arbeta med 
d.v.s. det sociokulturella perspektivet blev synligt i forskningsskolorna, speciellt 
Vygotskijs ”proximala utvecklingszon”, då en person med större erfarenhet hjälper 
barnet.                                                                                                                                           
 
Det svåra med arbetet var att det tar tid med att boka intervjuer, observationer och 
dessutom med en bandspelare som vägrar att spela in intervjun. Så att man måste 
genomföra intervjun än en gång, vilket tar mer tid än vad vi hade förväntat oss. Nästa 
gång kommer vi tänka på att ordna all material och se till att allt fungerar innan vi beger 
oss för att genomföra arbetet.  
 
Denna forskning har motiverat oss om hur en lärare kan organisera läsundervisningen 
samt på vilket sätt en lärare kan stimulera eleverna så att de utvecklar sina läskunskaper.  
 
Avslutande reflektioner 
Språket är nyckeln till om eleven lyckas med svenska läsningen eller inte. Kan detta 
även vara kopplat till miljön? Med det menar vi att elever med en annan etnisk 
bakgrund och med lite stöd hemifrån vad gäller språkbruk kan ha det svårare med 
läsningen då eleven kan sakna ett större ordförråd. Språket är en viktig förutsättning för 
att eleven ska kunna lyckas vid läsning. ”Med språket som redskap kan vi göra våra 
egna och andras tankar tydliga för oss själva. De blir begripliga - "begreppliga” 
(Arevik, S. & Hartzell, O. 2007, s. 30).  
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I skola A kunde vi se att lärare fick möjlighet att arbeta mer abstrakt då eleverna fick 
tänka till för att de redan har svenska språket hemifrån. Eleverna i skola A har redan det 
konkreta och behöver därmed inte arbeta konkret utan klarar att tänka abstrakt redan i 
tidig ålder. Dock kunde inte läraren i skola B arbeta i lika stor utsträckning abstrakt utan 
arbetade mer konkret p.g.a. elevgruppens språknivå. Det blir därför skillnad mellan 
inlärningsnivån i skola A och skola B. Det blir även skillnad mellan lärares organisering 
av läsundervisningen då det ska anpassa undervisningen utifrån elevernas 
inlärningsnivå och kunskapsnivå. Det som är positivt är att lärarna i dessa skolor är 
medvetna om elevernas inlärningsnivå och har därmed lättare för att anpassa 
undervisningen utefter elevernas nivå, vilket underlättar för både lärare och elever.  
 
Efter studerandet av intervjuerna tolkar vi att skola B, där majoriteten av eleverna är av 
utländsk bakgrund, är det speciellt viktigt att både det svenska språket respektive 
elevens andraspråk kommer till användning. Det är först och främst modersmålet som 
är huvudkällan eftersom om eleven kan och har grunderna i sitt modersmål då är det 
lättare och en fördel för eleven att ta till sig nya språk. För att eleverna i skola B ska lära 
sig läsa svenska ord, måste de först lära och se ordets och begreppets innebörd med 
hjälp av konkreta exempel. I jämförelse med eleverna i skola A som har svenska som 
modersmål, behöver inte lära sig svenska ord och begrepp med konkreta exempel utan 
kan det redan. De ser redan ordet framför sig och därför blir det enklare för dessa elever 
att arbeta mer abstrakt.  
 
Den största skillnaden mellan skola A och skola B är språket. ”Språket är det redskap 
som gör det medvetna tänkandet och den medvetna bearbetningen av kunskap möjlig” 
(Arevik, S. & Hartzell, O. 2007, s. 30).  Det är därför viktigt att språket tas på allvar 
redan i början av elevens utveckling, speciellt elever med ett andraspråk då de behöver 
mycket stöd under sin uppväxt. De lär sig det svenska språket utanför hemmet d.v.s. på 
förskolan och grundskolan, därför anser vi att det är väldigt viktigt att föräldrar pratar 
sitt eget modersmål i hemmet tillsammans med eleven och övriga familjemedlemmar. 
Med detta lär eleven språken parallellt.  
 
Det vi tycker kan göras åt detta är att på förskolan vara ute i god tid för att stötta 
andraspråksinlärare. Att lärare arbetar mer djupgående med språket och använder bl.a. 
performansanalys för att se hur långt barnet kommit i sin språkliga utveckling. 
”Performansanalysen ska hjälpa läraren att tränga igenom den fasad som stavning, 
uttal och eventuell brytning skapar” (Abrahamsson, T. & Bergman, P. 2005, s. 49). 
Performansanalysen utgår från att lärare ska borttränga elevens brytningar eftersom det 
som sägs är det väsentligaste under denna metod samt kunna se elevens språkliga 
utveckling.  
 
På skola B där de flesta av eleverna har ett andraspråk, bör eleverna få stöd i sitt 
modersmål med hjälp av modersmålsundervisning. Vi anser att det ska ske efter skoltid 
då eleverna inte ska känna sig särbehandlade från de andra eleverna i klassen samt få 
använda språket i olika sammanhang.  
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Nya frågor/vidare forskning 

Vi förordar som fortsatt forskning, att söka efter läroböcker som ger tips om konkreta 
material och arbetssätt som kan stimulera respektive gynna elevens läsinlärning. Vår 
undersökning av lärarens arbetssätt och organisering av läsundervisningen kan 
stimulera lärare att arbeta med LTG och den traditionella läran men även vara öppen för 
nya metoder som lärare. Nya frågor som har väckts under arbetets gång var bl.a. Vilka 
andra metoder kan lärare använda i sin läsundervisning? Väljer lärare att arbeta utan 
läroböcker vid läsinlärningen?  
 
Vi sammanfattar med detta citat: 
”Utvecklingen av barnets tänkande är beroende av att det behärskar tänkandets sociala 
verktyg, dvs. språket” (Partanen, P. 2007, s. 34). Med detta tolkar vi att i skolans värld 
är lärarrollen den som har till uppgift att berika eleven med språkkunskaper, då eleven 
använder tänkandet när det kommunicerar. Läraren ger eleven sociala verktyg genom att 
läraren har läsundervisning och främjar på så vis eleven i läsinlärningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Transkribering av intervju (skola A) 
 
Lärare 1 (Skola A) 
1. Vilka uppfattningar har du om läsinlärning? 
                                                                                                                                                         
Om vi skulle ha tagit det som en mening är det att få barnen att knäcka läskoden att de 
kommer på hur det är, hur de ska göra när de ska läsa, det är bokstäver och de ska åka 
hela tiden de får inte stanna upp mellan bokstäver det är absolut viktigt. 
 

1. Vilka läsinlärningsmetoder väljer du att använda i läsundervisningen? 

Det är den här traditionella läsningen dåra som jag har mest och det är ljudmetoden och 
så är det också ordbilder att de får, att de ska lära sig det utantill fotografiskt dåra. Och 
ibland så… tar jag lite LTG och… det som är väldigt viktigt är mycket lästräning, att de 
är medvetna om det också och de tränar väldigt mycket hemma och det är så att hur 
mycket de har lärt sig just lästräna det finns en viss teknik för det och då ska man alltså 
ta samma text på måndag, samma text på tisdag, samma text på onsdag osv. Så ser de 
skillnaden på första och fjärde läsningen. 
 
3. Hur kan du organisera läsundervisningen? 
 
Nu är det den att det blir den som jag själv tror mest fungerat tidigare ehm… Men sen 
får man ju göra, jobba mer med dem som är lässvaga naturligtvis, de får jag göra lite 
andra saker med, då vi kan sitta här två och två och jag vet ju en pojke då som då får 
läsa för mig flera gånger än de andra och jag ger extra material och olika övningar för 
de som behöver det då.  
 
4. Vilka bedömningsmallar väljer du att använda?  
                                                                                                                                                             
Ja, ja jag vi har ju LUS dåra naturligtvis. Sen så har ju jag faktiskt tänkte jag att jag 
skulle ha den här eh… God läsutveckling som vi har haft också eh i studiecirkeln på på 
skolan, men tiden räcker ju inte till jag förstår inte när jag ska hinna göra allt det. Men 
min min min förhoppning var ju att jag skulle lägga in barnen på den här god 
läsutveckling och det… För den verkar mera liksom basic på nått vis va?! Eh… Och det 
finns övningar till så jag vill gärna sätta mig in i det eh… Jag har fortfarande det som 
mål att jag ska lägga in alla barnen där men nu ska ju nästa vecka vi ha lusat alla barnen, 
så då måste ju jag göra det först här även om jag vet… Men eftersom sen får jag ta det 
andra sa att det… Men sen så ser ju jag också av erfarenhet vad det är, vilka som 
kommer att få svårigheter och så har jag min egen bedömningsmall och sen har jag 
bedömningsmall från speciallärarna om jag skulle behöva det.   
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Öppet samtal – Lärare 1 (Skola A) 
Läraren pratar om att eleverna ska använda sina sinnen och hon arbetar med 
nivåanpassning. Bokstavsboken anser hon är ett bra arbetssätt för att bilda ord. Lärarens 
inriktning utgår från den traditionella läran då hon arbetar främst med LTG-metoden. 
Läraren anpassar sin undervisning utifrån de möjligheter som kan skapas i klassrummet 
eftersom hon vill uppmärksamma eleverna om den egna miljön och utforma 
aktiviteterna därefter. Läraren har gärna diskussionstillfällen med eleverna för att de ska 
kunna uttrycka sig verbalt. Läraren har tagit till andra metoder som hon anser är 
relevanta. T ex har läraren arbetat med storbok kiwi som introduktion på terminen i 
svenska. Läraren anser att lässvaga elever behöver extra träning på ljudning.  

 Bilaga 2 – Transkribering av intervju (skola A) 
Lärare 2 (Skola A) 
1. Vilka uppfattningar har du om läsinlärning? 
                                                                                                                                           
Läsinlärning för mig är eee ehm, förståelse av texten… Och hur metoden att att lära sig 
läsa. Eeh… ljud och och bokstav till exempel. Mm. 
 

2. Vilka läsinlärningsmetoder väljer du att använda i läsundervisningen? 
 
Jag använder eeh ljudbokstav, ljudningsmetoden och LTG ehm… Helords eeh 
helordsinlärningen. Aa det är de två… metoderna jag använder.  
 
3. Hur kan du organisera läsundervisningen? 
 
… Det beror på vilket land de kommer ifrån. Jag har nyanlända elever och eeh eeh en 
del kan ju redan läsa men kan inte alfabetet, så att de behöver ju veta hur varje bokstav 
låter… En del kan läsa men kan inte, förstå ju innebörden av orden, så att det det är ju 
helt olika beroende på vilken elev det är.  
 
4. Vilka bedömningsmallar väljer du att använda?  
                                                                                                                                                          
Jag använder performansanalys, där man eeh analyserar skrivna och talade texter. Eeh 
jag tittar på vilka verb de använder eeh, prepositioner eeh adverb eeh och eeh… Vad är 
det mer da… och nominalfraser, så kan man på ett tydligt sätt se hur eeh… eeh deras 
språk… Utvecklas! Aa, mm.   
 
Öppet samtal – Lärare 2 (Skola A) 
 
”Lus säger inte så mkt” – fungerar bättre på svenska barn inte med barn med en annan 
bakgrund än svensk, enligt lärare 2. Helord fungerar endast. 
Läraren skulle vilja använda Glus om det fanns i skolan. Läraren har svenska och 
svenska som andraspråk som inriktning och utgår från den traditionella läraren men 
använder främst LTG-metoden. Läraren pratar om att hennes elevgrupp törstar efter 
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kunskap och att hon inte behöver använda något berömsystem eller liknande. Kulturella 
texten handlar om barns egen erfarenhet och är inte självklar för barn med annan 
bakgrund. Svenska texten är inte relevant för barn med en annan bakgrund eftersom 
dessa barn har en annan uppfostran och kultur. 

Bilaga3 – Transkribering av intervju (skola B) 
Lärare 4 (Skola B) 
1. Vilka uppfattningar har du om läsinlärning? 
                                                                                                                                                         
Jag tycker ju att alla barn ska ha rätt att kunna läsa och det gäller att börja så tidigt som 
möjligt. Eh… En del barn kan läsa redan när de är 3-4 år eller när de börjar i årskurs 1. 
Men många har en långsam läs- och skrivutveckling och det är de som behöver extra 
stöd och extra hjälp, därför de kommer inte ihåg bokstäverna och de behöver längre tid 
för att lära sig och de har rätt att få extra hjälp för att kunna bli goda läsare.  
 

2. Vilka läsinlärningsmetoder väljer du att använda i läsundervisningen? 
 
Eh… Dels har vi den traditionella, där man ljudar ihop bokstäverna och den bör ju alla 
känna till och kunna därför om man inte kan den så har man svårt att läsa längre ord och 
längre fram. Men man kan också blanda med LTG-metoden där man har skrivit en text 
och sen läser den tillsammans eller… varje elev kan skriva en mening var, och sen läser 
man ihop den… eller också har vi ordbilder, vissa ord som och, har, är som en och ett 
de ska man bara kunna och då blir det ordbilder som man lär sig.  
 
3. Hur kan du organisera läsundervisningen? 
 
Det är väldigt individuellt. Man kan inte tänka åh den här eh… Metoden ska jag säga 
metoden passar den här eleven utan det får man efter ett tag upptäcka att det här passar 
den här eleven och att man känner efter. För det kan vara väldigt olika från elev till elev 
eller från grupp till grupp och därför så måste man först… eh läsa med eleven ett tag så 
att man ser; fungerar den här metoden bra eller ska jag byta till en annan? För alla barn 
är unika och individuella, därför kan man inte direkt säga den och den 
undervisningsmetoden ska jag ha, för då… Det här ändamålet, utan det får man anpassa 
till eleverna. 
 
4. Vilka bedömningsmallar väljer du att använda?  
                                                                                                                                                                
Vi har ju förstås den som många andra skolor också har med LUS och där har vi på 
våran skola utarbetat böcker så att man kan se; kan man läsa den här boken så ligger 
man på LUS 9 eller kan man läsa den här boken så ligger man på LUS 12. Därför så är 
det lätt för den som har svårt att lusa en elev att hämta de här böckerna och se, så att det 
blir ganska jämt på skolan, för annars kan det bli väldigt godtyckligt. Sen är vi många 
här som har jobbat länge med LUS och kanske fått en viss vana att lusa barn och se var 
ungefär de ligger. Men för en som då inte har det, så har vi den möjligheten här på 
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skolan. Sen känner barnen också faktiskt själva ibland på sig lite grann… var de ligger 
för man jämför gärna med varandra.  
 
Öppet samtal - Lärare 4 (Skola B) 
Lärare 4 har en utbildning från lärarhögskolan från 70-talet, (då läste alla lärare samma 
program) och har läst kurser i Stockholms universitet och läst svenska, svenska som 
andraspråk. Hon arbetar utifrån traditionella läran och varierar sitt arbetssätt. Denna 
lärare använder mycket konkret material som bl.a. bokstavstärningar (SICA), 
bokstavskort, läseböcker som är nivåanpassade, ordbilder m.m. Hon arbetar väldigt 
olika beroende på elevens behov och förmågor samt anpassar varje 
undervisningstillfälle utefter elevernas behov. Därefter vet hon vilket material som ska 
användas och hur hon ska gå tillväga.  

 

 Bilaga 4 – Transkribering av intervju (skola B) 
 

Lärare 3 (Skola B)  
1. Vilka uppfattningar har du om läsinlärning? 
                                                                                                                                                        
Det är ett väldigt viktigt moment i undervisningen eftersom det ligger till grunden 
tycker jag för hela vidare skolgången faktiskt…att de får en positiv bild och blir 
intresserade… entuastiska och vill lära sig mer.  
 

2. Vilka läsinlärningsmetoder väljer du att använda i läsundervisningen? 
 
Eh… jag försöker att blanda olika metoder beroende på… var de befinner sig, 
framförallt den traditionella… där man ljudar. Eh… i LTG så man snabbt känner att 
man kommer igång att kunna läsa en liten enklare text att ens sagda mening blir även en 
text på ett papper. Och eh… av helordsmetoden använder jag gärna mig med… små ord 
som e svåra att stava som och t.ex. det måste man ha en bild av… då lämpar sig 
helordsmetoden väldigt bra. 
 
3. Hur kan du organisera läsundervisningen? 
 
Eh…jag använder nog flera metoder eller jag använder flera metoder i barngruppen och 
alla får eh…lära…alla får använda alla metoderna det beror på var nånstans i 
inlärningssituationen man är…ah eftersom grupperna är så… det är så stor 
spridning…så använder jag alla metoderna…även om de ligger på olika nivåer…det är 
möjligen de mycket duktiga läsarna som hoppar över LTG de kan skapa sina egna texter 
redan från början. 
 
4. Vilka bedömningsmallar väljer du att använda?  
                                                                                                                                           
Eh…den viktigaste bedömningsmallen är ju den egentligen att man lyssnar på barnen 
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och pratar om den text de läser så att man ser att de hela tiden har förstått…det måste 
man göra hela tiden…vara med i ah i utvecklingen så att man ser att varje ljud är klart. 
De egentligen ingen mall att gå efter man bara är jätte noga man kanske prickar av för 
sig själv och ser att det här barnet kan de här ljuden och är mycket säker på de för att...är 
de inte d så märks det senare och backa är alltid negativt utan hela tiden veta vad de kan 
och liksom följa med i utvecklingen och sen senare har man ju också LUS som en 
bedömningsmall, men ja tycker just samtal kring läsinlärning och bokstavsinlärning d är 
väldigt viktig. 
 
Öppet samtal Lärare 3 (Skola B)  
Lärare 3 har svenska & svenska som andraspråk som inriktning från sin utbildning. 
Läraren använder traditionella läran och hon försöker variera sitt arbetssätt med 
elevgruppen. Läraren tycker om att arbeta med tema/projekt arbeten gällande läsning 
och skrivning. Eleverna får rita/måla och skriva enkla ord och enkla meningar till 
bilden. Läraren arbetar mer konkret än abstrakt för att elevgruppen har ett mer 
vardagsspråk. Hon arbetar på detta sätt för att elevgruppen ska ha en bättre förståelse. 
Läraren använder bl.a. Kiwi (storboksläsning) som finns i både liten- och storformat. 
Med detta arbetssätt läser läraren boken och följer med fingret så att eleverna får 
pekläsa. Läraren använder även mycket konkret material för att bl.a. lära bokstäver och 
om hon då ska lära t ex bokstaven m, då har hon en morot med sig som hon visar och 
artikulerar för eleverna flera gånger. Hon anser att de elever som kommer från 
mångkulturella områden behöver se och känna på det konkreta för att kunna utveckla 
läsinlärningen. Hon tycker att eleverna behöver mycket konkret material som stimulerar 
deras läsinlärning samt att det ska vara lustfyllt för eleverna att lära sig läsa.  
 
Hon talar även om att det är viktigt att eleverna har en mottagare när de skriver. Hon 
arbetar därför med storbok som eleverna själva har fått göra och i denna storbok finns 
det arbeten som eleverna har gjort under ett år som de sedan får ta hem och visa för 
föräldrarna. Dessa arbeten är bl.a. att eleverna har fått skriva och rita om sin familj och 
om lodjur osv. Under deras bilder får de säga till läraren vad de vill skriva för mening 
och läraren skriver meningen med blyerts och därefter får eleverna spåra med 
färgpenna. Detta är då deras mening som de har fått spåra och det tycker eleverna är 
jättekul, enligt läraren.  
 
Ett annat arbetssätt som läraren arbetar med är att eleverna får läsa en gång för läraren 
och därefter ska de läsa hemma för föräldrarna som signerar att eleven har läst för dem. 
Därefter läser eleven en gång till för läraren. Hon arbetar också med reading recovery 
där hon använder sönderklippta meningar med olika svårighetsgrader. Hon låter 
eleverna arbeta två och två. Eleverna får röra sig runt i klassrummet och läsa andra 
elevers meningar d.v.s. de läser varandras meningar och lär sig samtidigt om bl.a. 
meningsuppbyggnader och om själva läsningen. Läraren anser att det är viktigt med att 
få mycket variation i undervisningen.  
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