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Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 motiverar sina val när det 

gäller att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. Studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv och data samlas in genom semistrukturerade intervjuer samt observationer. 

 

Tidigare forskning visar att läsundervisningen ofta fokuserar på sambandet mellan ljud och 

bokstav. Det framkommer även av forskningen att det är av vikt att undervisningen utgår från 

varje enskild individ samt att det råder ett tryggt klassrumsklimat för att läsundervisningen ska 

vara framgångsrik.  

 

Denna studie visar att läsundervisningen till stor del är enhetlig då lärare ofta använder samma 

aktiviteter och material i läsundervisningen men att det finns viss variation i de 

läsundervisningsaktiviteter som används baserat på elevgruppen. Två aktiviteter som identifieras 

hos samtliga deltagande lärare i studien är läsläxa vilket syftar till att eleverna ska läsa även 

hemma och inte bara i skolan. Därtill är aktiviteter där sambandet mellan ljud och bokstav 

fokuseras ett framträdande resultat. Sådana aktiviteter används för att eleverna ska befästa 

kunskap om vilket bokstav som låter hur då det behövs för att de ska kunna utveckla sin 

läsförmåga.  

 

Några faktorer som lärare tar hänsyn till vid planering och genomförande av läsundervisning och 

som identifieras i denna studie är att elevgrupper är heterogena och läsundervisningen därför 

behöver vara varierad. Därtill framkom det att det finns kunskapsskillnader mellan eleverna 

varför läsundervisningen behöver individanpassas samt att eleverna läser olika mycket på sin 

fritid och att föräldradelaktighet därför är av vikt. 

 

 

Nyckelord: läsinlärning, läsundervisning, läsutveckling, läsinlärningsmetoder, sociokulturellt 

perspektiv, lågstadiet F-3  
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1. Inledning  
 

Att kunna läsa är en förmåga som krävs i alla ämnen, inte bara i svenska. Men att hjälpa elever 

utveckla denna förmåga tycks vara komplext. Det är således av intresse att undersöka hur lärare 

arbetar med att utveckla en sådan mångfacetterad och grundläggande förmåga. 

 

I svenskämnets kursplan (Skolverket 2017b, s. 253) kan vi läsa att en del av det centrala 

innehållet för årskurs 1–3 är ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll”. Förutom läroplanens fokus på språklig förmåga 

menar Fridolfsson (2015, s. 15) att en av skolans främsta uppgifter är att lära eleverna läsa. Trots 

detta verkar nivåerna i elevers läsförståelse vara låga.  

 

Det finns studier som görs med jämna mellanrum för att testa elevers förmågor i olika ämnen 

(exempelvis PISA och PIRLS) och resultaten av dessa går sedan att jämföra med tidigare resultat 

för att få en inblick i hur förmågornas utveckling ser ut. Studien PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) mäter fjärdeklassares läsförmåga. Studiens resultat visar 

att läsförmågan hos elever i fjärdeklass försämrats från första mätningen 2001 till den tredje 

mätningen 2011 (Skolverket 2012, s. 6). Detta är en nedåtgående trend som fått mycket plats i 

media och lett till debatt där det diskuteras vad som krävs för att denna trend ska brytas. I 

mätningen 2011 är det tydligt att det som sjunkit mest är förståelsen av sakprosa (Skolverket 

2012, s. 7). Vad som dock är glädjande är att den senaste mätningen som gjordes 2016 visar att 

elevers läsförmåga förbättrats (Skolverket 2017a). Av 50 länder hamnade Sverige på åttonde 

plats och ligger nu på bättre resultat än genomsnittet utan skillnader i läsförståelsen av genrerna 

fakta eller skönlitteratur.  

 

Även om läsförmågan hos fjärdeklassare verkar ha förbättrats enligt den senaste PIRLS-

mätningen är det en utmaning för lärare att lägga läsundervisningen på en lämplig nivå. 

Westlund (2009, s. 158) skriver att elever som kommer från förskoleklassen till skolan har olika 

förutsättningar när de ska börja med sin läsinlärning. Eleverna ligger på olika kunskapsnivåer, 

vilket innebär att en del elever kan behöva mycket stöd för att komma igång med sin läsning 

medan andra elever kanske redan kan läsa. Som lärare måste man därför möta eleverna på deras 

individuella nivå och ställa krav kopplade till denna nivå (Fridolfsson 2015, s. 150). Att börja 

träna barns språkutveckling tidigt, redan i förskoleåldern och att sedan jobba med läsutveckling 

direkt från skolstarten menar både Westlund (2009, s. 15) och Fridolfsson (2015, s. 20) är 

gynnsamt för deras framtida läsutveckling.  

 

PIRLS har visat att läsförmågan hos fjärdeklassare varit på nedåtgående och trots att det i sista 

mätningen tycks vänt är det en utmaning för lärare att hjälpa eleverna att utveckla sin 

läsförmåga. Eleverna ligger på olika nivåer i sin läsutveckling och läraren ska möta varje individ 

på deras egen nivå. Det är därför av stor vikt att undersöka hur lärare undervisar i den tidiga 

läsinlärningen i årskurs 1.  
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2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 1 motiverar sina val när det gäller 

att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. Genom intervjuer och observationer som 

undersökningsmetoder syftar studien till att undersöka vilka aktiviteter som lärare använder i 

läsundervisningen och hur dessa motiveras, samt att synliggöra vilka faktorer som lärare 

beskriver påverkar läsundervisningens upplägg och innehåll. Detta undersöks utifrån följande 

frågeställningar:  

 

- Vilka aktiviteter använder lärare i läsundervisningen i årskurs 1 och hur motiveras dessa? 

- Vilka faktorer anser lärare påverkar läsundervisningens upplägg och innehåll? 

 

3. Bakgrund  
 

I följande avsnitt presenteras först vad styrdokumenten säger om läsinlärning. Vidare förklaras 

läsutveckling och dess olika steg. Avsnittet fortsätter med en presentation av olika 

läsinlärningsmetoder. Därefter beskrivs några lässtrategier. Vidare i avsnittet förklaras 

individanpassad undervisning. Avslutningsvis beskrivs en studie som visat att läs- och 

skrivinlärning samverkar.  

 

 

 3.1 Läsinlärning i styrdokumenten  

Läsförmåga är en central förmåga som i styrdokumenten (Skolverket 2017b) betonas på olika 

sätt. Exempelvis står det under skolans uppdrag ”genom rika möjligheter att samtala läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga” (Skolverket 2017b, s. 9) och i svenskämnets läroplan kan vi läsa att en av de 

förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla är ”läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften” (Skolverket 2017b, s. 253).  

 

I svenskämnets kunskapskrav för godtagbara kunskaper när eleverna slutar årskurs 1 står det att 

de i enkla, bekanta och elevnära texter genom ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis 

fungerande sätt kan läsa meningar (Skolverket 2017b, s. 258). När eleverna slutar årskurs tre har 

dessa kunskapskrav höjts till att eleverna med flyt ska kunna läsa bekanta och elevnära texter 

genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleverna ska även visa på en 

grundläggande läsförståelse genom att kommentera och berätta om några för eleven viktiga delar 

i en text. Eleverna ska även i viss mån kunna resonera om budskap som är tydliga i texten och 

koppla dessa till sina egna erfarenheter (Skolverket 2017b, s. 258).  

 

Som tidigare nämnts (s.1) står det även i svenskämnets kursplan (Skolverket 2017b, s. 253) att 

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll” är en del av det centrala innehållet. Lässtrategier är därmed något som ska ingå i 

undervisningen som eleverna stöter på i skolan.  
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Inte nog med att läsförmåga är ett viktigt kunskapsmål, enligt styrdokumenten är det en komplex 

förmåga som innefattar många delar. Dessutom är kunskapskraven redan för årskurs 1–3 

avancerade, det är därför av stor vikt att undersöka hur lärare går tillväga för att hjälpa elever att 

utveckla denna förmåga 

 

 

 3.2 Läsinlärningsmetoder  

Fridolfsson (2015, s. 106) beskriver att det finns i huvudsak två läsinlärningsmetoder. Den första 

metoden kallas syntetisk metod eller ljudningsmetoden och den andra kallas för helordsmetoden 

eller ordbildsmetoden. Därtill finns en tredje metod kallad analytisk metod som kan beskrivas 

som en blandning av de två förstnämnda metoderna. Dessa metoder beskrivs nedan.  

 

 3.2.1 Syntetisk metod/ljudningsmetod  
Syntetisk metod eller ljudningsmetoden innebär att fokus läggs på ordens delar och att säkra och 

varaktiga kopplingar görs mellan fonem och grafem. Metoden går ut på att läsinlärningen är 

väldigt strukturerad och inlärning av en bokstav och ett ljud i taget sker. En utgångspunkt i 

metoden är att någon av de vanligaste vokalerna eller konsonanterna introduceras. De olika 

bokstävernas visuella likheter och olikheter samt bokstävernas ljud fokuseras och ofta används 

bilder på föremål som börjar på den fokuserade bokstaven (Fridolfsson 2015, s. 106–107).  

 

När två eller tre bokstäver lärts in grundligt bildas korta ord med dem, exempelvis is. En fördel 

för eleverna är att ordet börjar på en vokal och enbart har två bokstäver säger Fridolfsson (2015, 

s. 107). Vad som undviks i detta steg är ord med dubbelteckning eller en oregelbunden stavning. 

Både skriv- och läsinlärning utövas här vid sidan av varandra, då detta är ett fördelaktigt sätt för 

att skapa starka associationer mellan bokstäver och deras ljud. Ett aktivt val i denna metod är att 

gå från det enklare till det svårare för att på så sätt undvika känslor av misslyckanden hos 

eleverna.  

 

Vidare är ljud- eller fonemanalys ett arbetssätt i syntetisk metod. Detta sker exempelvis genom 

att läraren utgår från en bild där eleverna får leta efter ord som innehåller ett specifikt ljud. 

Vidare går det att göra ljud- eller fonemanalysen svårare genom att undersöka vart i ett ord ett 

specifikt ljud finns (först, inuti eller sist) (Fridolfsson 2015, s. 107).  

 

Några svagheter som Fridolfsson (2015, s. 107) menar att denna metod har är att den anses vara 

för teknisk, det vill säga att det är stort fokus på fonem och grafem och deras koppling. En annan 

svaghet som Fridolfsson (ibid.) lyfter fram är att de ord som fokuseras i undervisningen inte 

utgår från elevernas förkunskaper. En tredje svaghet är att metoden anses vara alldeles för 

lärarstyrd, eftersom eleven hela tiden behöver stöd från läraren för att kunna klara av ljud- och 

fonemanalys.  

 

Trots dessa svagheter är metoden bra för elever med långsam läsinlärning samt elever som 

riskerar att få svårigheter med att läsa och skriva. Därför är metoden att föredra hos elever som 
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ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson 2015, s. 108).  

 

Avslutningsvis är metodens styrka att den leder till säker avkodning och stavning hos eleverna 

eftersom metoden utgår ifrån systematisk bokstavsinlärning och sammanljudning menar 

Fridolfsson (2015, s. 108). 

 

 

 3.2.2 Helordsmetod/ordbildsmetod  
Helordsmetod eller ordbildsmetod innebär istället att orden lärs in som en helhet eller som bilder 

för att barnet så småningom på egen hand ska upptäcka hur ord kan delas upp i bokstäver eller 

mindre delar (Fridolfsson 2015, s. 108).  

 

Det handlar i första hand om utantillinlärning, genom att barnen lär sig minnas ord som bilder 

utan något egentligt fokus på bokstäver. Med andra ord tränas inte sambandet mellan fonem och 

grafem vilket är fallet i syntetisk metod. Här handlar det istället om att eleven själv så 

småningom upptäcker denna koppling och de detaljer som skiljer olika ord åt. Något som vissa 

förespråkare av metoden dock säger enligt Fridolfsson (2015, s. 108) är att förmågan att dela upp 

ord i mindre delar eller bokstäver är mindre viktig. Detta motiveras med att det är tillräckligt att 

läsaren känner igen en logografisk ordbild av ordet och på så vis gissar sig fram till vilket ord det 

handlar om med utgångspunkt i textens sammanhang.  

 

Upptäckten om att det är små detaljer som skiljer ord åt är sedan vad som blir grunden för 

elevens förståelse för fonem och grafem. Vid upprepad läsning av en och samma text förväntas 

eleverna att återigen själva göra upptäckter. I detta steg ska eleverna upptäcka att samma bokstav 

innebär samma ljud oavsett i vilket ord det förekommer. Till skillnad från den syntetiska 

metoden uppmuntras eleverna att själva välja vilka ord som ska fokuseras, med deras eget 

intresse eller erfarenheter som grund. På så vis förväntas valda ord vara lättare för eleven att ta 

till sig eftersom det är ord som har en betydelse för barnet (Fridolfsson 2015, s. 109).  

 

En av tankarna med denna metod är enligt Fridolfsson (2015, s. 109) att eleverna ska stimuleras 

att läsa på egen hand då ordbildsmetoden ger eleverna möjlighet att redan från början läsa själva, 

utan hjälp. Metoden betonar läsglädje och att läsande ska kännas meningsfullt och därför bör 

böcker med enkla texter och lockande bilder finnas tillgängliga för eleverna i syfte att väcka 

deras nyfikenhet.  

 

En fördel med helordsmetoden är att barn tidigt kan lära sig läsa. Detta eftersom metoden inte 

kräver förmåga att hantera den alfabetiska principen utan fokuserar på ordbilder, något som alla 

barn kan lära sig känna igen (Fridolfsson 2015, s. 110).  

 

Nackdelen är dock att många barn inte kan upptäcka sambandet mellan fonem och grafem själva 

vilket medför svårigheter att läsa texter där det finns ord som de tidigare inte stött på. Om elever 

läser med ordbildsmetoden utan undervisning om ljud och bokstävers samband finns det risk att 

de börjar gissa sig fram till vad som står. Då det finns många ord med många visuella likheter 

såsom exempelvis dem, den, det är det lätt att blanda ihop dessa om man inte lägger märke till 
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den visuella olikheten vilken är avgörande för ordets betydelse (Fridolfsson 2015, s. 110–111). 

 

 

 3.2.3 Analytisk metod  
Fridolfsson (2015, s. 108) beskriver en tredje metod som kallas analytisk metod. Det första steget 

i denna metod utgår i likhet med ordbildsmetoden från ord eller enkla texter och är mer 

självständig. Steg två är i likhet med den syntetiska metoden mer lärarstyrd då bokstäver och 

deras ljud med hjälp av läraren analyseras. Analytisk metod kan därmed sägas vara en metod 

som är en blandning av den syntetiska metoden och ordbildsmetoden.  

 

 

3.3 Lässtrategier och hur lärare kan arbeta med dem 

Wejrum (2015, s. 3–4) identifierar fem användbara strategier som lärare kan inkludera i arbetet 

med texter i undervisningen då lässtrategier är en viktig del av det som lärare såväl ska lära ut 

som bedöma (Skolverket 2017b, s. 253;258). De fyra första av de strategier Wejrum identifierar 

beskrivs nedan, medan den femte strategin som nämns är något avancerad och därför inte känns 

aktuell i den tidiga läsinlärningen. Avslutningsvis i avsnittet nämns kort ett tillvägagångssätt där 

Westlund (2009, s. 124) menar att läraren genom att ge fyra strategier varsin figur kan hjälpa 

elever att lättare förstå innebörden av lässtrategierna. 

 

 3.3.1 Förförståelse  

Den första strategin som Wejrum (2015, s. 3) nämner är att aktivera förförståelse. Om det finns 

en förförståelse för det ämne som behandlas i en text samt den texttyp som läses menar Wejrum 

(2015, s. 3) att en text kan förstås fullt ut. Detta förutsätter dock att eleven inte enbart har 

förförståelse för ämnet, utan också att hen kan koppla ihop förförståelsen med textinnehållet. Ett 

sätt att ge elever förutsättningar att förstå textinnehållet är att gemensamt samtala om den 

förförståelse som finns i klassen innan läsningen börjar.  

 

 

3.3.2 Tänka framåt i texten  

Den andra strategin är att tänka framåt i texten. Detta kan exempelvis vara att en läsare som läser 

en fiktionstext, till exempel en saga, förutspår hur en saga ska utvecklas vidare. I en sakprosatext 

kan denna strategi innebära att läsaren funderar på vilken ny kunskap som texten kommer ge 

eller vad skribenten ska skriva härnäst (Wejrum 2015, s. 3).  

 

 

3.3.3 Visualisering  

Den tredje strategin är visualisering. Detta innebär att läsaren skapar inre bilder om den lästa 

texten. Vid skönlitterära texter handlar det om att läsaren lever sig in i texten och det som den 

beskriver. I läsandet av sakprosatexter kan visualisering exempelvis innebära att man skapar 

både yttre och inre bilder i form av tidslinjer eller en arbetsbeskrivning. Denna strategi kan övas 

genom att man diskuterar i klassen vilka bilder man ser, eller att man diskuterar vilken funktion 

bilder som redan finns till texten har (Wejrum 2015, s. 3–4).  
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 3.3.4 Värdera  

Den fjärde strategin som Wejrum (2015, s. 4) beskriver är att värdera. Läsaren reflekterar i denna 

strategi över det som lästs, vad tyckte jag om texten? Värdering av en text kan vara både etiskt 

och estetiskt kritisk. Etisk kritik handlar exempelvis om vad läsaren tycker om en persons 

handlingar i texten medan estetisk kritik syftar på vad läsaren tycker om språket i texten.  

 

 

 3.3.5 Rollfigurer kopplade till lässtrategier  

Westlund (2009, s. 192) föreslår ett tillvägagångssätt för att göra vissa lässtrategier mer 

lättillgängliga för eleverna genom att låta fyra rollfigurer representera fyra av dem. Westlund 

(ibid.) menar att genom att ha rollfigurer för varje strategi kan läraren hänvisa till figuren i 

arbetet med strategier och eleverna kan få lättare att minnas vad varje strategi står för när de har 

en karaktär att koppla strategin till. Arbetet med strategier på detta sätt syftar till att eleverna ska 

bli så kallade expertläsare. De fyra rollfigurerna som Westlund (ibid.) nämner kallas för 

”Läsfixarna” och de är: spågumman Julia som förutspår och ställer hypoteser, Nicke Nyfiken 

som ställer frågor till texten, Fröken detektiv som reder ut oklarheter såsom svåra ord och 

slutligen cowboy Jim med lasso som fångar in och sammanfattar det viktigaste i texten. 

Westlund (2009, s. 192) påpekar att en expertläsare hela tiden växlar mellan flera strategier 

under läsningen vilket läraren behöver förklara för eleverna.  

 
 

3.4 Individanpassad undervisning  

Individanpassad undervisning innebär att undervisningen i skolan ska ta utgångspunkt i varje 

enskild elev i syfte att eleven ska lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Läroplanen 

(Skolverket 2017b, s. 8) beskriver att en av skolans uppdrag är att utforma en likvärdig 

utbildning för alla, där den enskilde elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk 

ska ligga till grund för undervisningen. Något som Bjar & Liberg (2011, s. 17) håller med om då 

de menar att det är en central del för samhällets utveckling att skolan möter varje elev utifrån 

deras bakgrund och erfarenheter.  

 

I Hedström (2009) intervjuas ett antal lärare och forskare med kunskaper om läs- och 

skrivinlärning. En av dem är specialläraren Ingegärd Hemmingsson som speciellt lyfter fram 

individanpassad undervisning för framgångsrik läs- och skrivundervisning (Hedström 2009, s. 

214). Hon anser att det är av stor vikt att undervisningen läggs på rätt nivå och är utmanande 

men inte för svår så att eleven ger upp. Hon lyfter även vikten av en skicklig pedagog, som vet 

vilken nivå som är den rätta för varje elev. Genom att lägga undervisningen på rätt nivå gynnas 

elevernas läsutveckling och eventuella svårigheter kan åtgärdas.  

 

Lundberg & Herrlin (2014, s. 7) menar att utvecklingsförloppet i läsning inte är vare sig rak eller 

enkel. Utvecklingen ser inte likadan ut hos olika barn och ibland kan det hända att de behöver gå 

tillbaka och upprepa tidigare genomförda steg eller i andra fall hoppa över steg i 
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läsundervisningen. Genom att kartlägga eleverna ges läraren möjlighet att se hur varje enskild 

elev utvecklas i sin läsning och kan då sätta in eventuella åtgärder eller insatser som eleven kan 

behöva för att komma vidare i sin läsutveckling (Lundberg & Herrlin 2014, s. 8). Detta är ett sätt 

att hjälpa läraren individanpassa undervisningen i syfte att hjälpa eleverna framåt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att undervisningen i skolan ska vara individanpassad med 

utgångspunkt i varje enskild elevs förutsättningar och behov. Detta gäller för skolans alla ämnen 

och det är viktigt inte minst i läsutvecklingen där utvecklingsförloppet är väldigt olika från 

individ till individ. Något som läraren behöver ha i åtanke då läsundervisning planeras och 

genomförs. 

 

 

 3.5 Läs- och skrivinlärning samverkar  

Läs- och skrivförmåga har på många sätt ett samband och bör således tas i beaktning i den första 

läs- och skrivinlärningen menar Fridolfsson (2015, s. 137). Författaren hävdar att både läsning 

och skrivning handlar om kommunikation, antingen genom att man själv förmedlar ett budskap 

genom en text som man skrivit eller att man genom att läsa något tar del av ett budskap som 

någon annan författat. Detta menar hon betyder att båda förmågorna kräver samma 

förutsättningar, nämligen en god språklig förmåga.  

 

Skolverket (2018) hänvisar till en amerikansk studie som undersökt om läsförståelsen gynnas av 

att elever får skriva om det de läst. Studien har tre huvudfrågor som undersöks:  

1. Om elever skriver om det material de nyss läst, stöttar skrivandet då läsförståelsen? 

2. Stärker undervisning om skrivande elevens läsförmåga? 

3. Stärker ett ökat skrivande läsförmågan? (Skolverket 2018) 

Skolverket (2018) beskriver att resultatet från studien visar att svaret på samtliga 

undersökningsfrågor är ja. Studien visar således att elevernas läsförståelse gynnas av att de får 

skriva om det de läst. På vilket sätt de skriver om det som de har läst kan dock se olika ut. Det 

kan vara såväl sammanfattning av texten som att eleverna skriver frågor som de ställer till den 

lästa texten (Skolverket, 2018).  

Därtill finner studien att läraren behöver ge eleverna undervisning om hur man skriver olika 

texter i såväl textstruktur i stort men även om detaljer i skrivandet såsom meningskonstruktion 

då detta bidrar till att elevernas läsförmåga stärks (Skolverket 2018).  

Slutligen visar studien att mer skrivande både i skolan och hemma gynnar läsförmågan. 

(Skolverket, 2018).  

I likhet med Fridolfsson (2015) visar alltså även Skolverket (2018) med hänvisning till 

ovannämnda studie att läs- och skrivutveckling samverkar och kan gynna varandra.  
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 3.6 Sammanfattning av bakgrund 

Att läsa är en förmåga som är av vikt i skolan (Skolverket 2017b) men att lära sig läsa och få en 

god läsförmåga är en avancerad process som sker genom fyra steg (Fridolfsson 2015; Ivarsson 

2008). Vad beträffar metoder för läsinlärning finns det framförallt tre läsinlärningsmetoder, 

syntetisk metod/ljudningsmetod, helordsmetod/ordbildsmetoden samt analytisk metod. En del i 

läsundervisningen som beskrivs i styrdokumenten (2017b, s. 253;258) är lässtrategier. Det finns 

en rad olika lässtrategier (Wejrum 2015) och det finns även olika sätt för lärare att lära ut dem, 

en av dem är genom att använda sig av något som kallas läsfixarna (Westlund 2009). För att 

gynna alla elever i deras läsutveckling är individanpassning av läsundervisningen viktigt då alla 

elever lär på olika sätt och har olika förutsättningar, inte minst när de ska lära sig läsa (Bjar & 

Liberg 2011; Hedström 2009; Lundberg & Herrlin 2014). Något som visat sig vara gynnsamt för 

läsutvecklingen är att arbeta med läs- och skrivutvecklingen parallellt med varandra (Skolverket 

2018). Därmed blir det synligt att läsutveckling är en komplicerad process varför lärare som 

håller i läsundervisning har många delar att tänka på och det är därför av intresse att undersöka 

hur verksamma lärare arbetar med läsning i klassrummet och vad de har för tankar om 

läsundervisning. 

 

4. Tidigare forskning 
 

I avsnittet nedan redovisas först sökningsprocessen gällande urval av tidigare forskning. Sedan 

kommer tidigare forskning om den tidiga läs- och skrivundervisningens utformning samt faktorer 

för framgångsrik läsundervisning presenteras. Utvalda forskningsstudier som presenteras är 

studier med relevans för denna studie. Sist i avsnittet görs en kort sammanfattning av resultaten i 

de presenterade forskningsstudierna. 

 

 

 4.1 Litteratursökning  

Jag har gjort mina sökningar i databaserna Summon samt Libris. De sökord som jag använt är: 

läsinlärning, läs- och skrivundervisning, best practice ”primary school”, läsutveckling, 

läsundervisning, läs- och skrivlärande samt läsinlärning. 

 

Då min undersökning fokuserar enbart på läsundervisning började jag mina sökningar med fokus 

enbart på läsning i olika former såsom läsinlärning, läsundervisning osv. Men då resultatet av 

användbar forskning var väldigt begränsad så valde jag att försöka med läs- och skrivlärande 

samt läs- och skrivundervisning då de båda ofta går hand i hand.  

 

Tabell 1 visar antalet sökresultat för varje sökord i databasen LIBRIS.  

 

Tabell 1: Sökresultat i LIBRIS 

Sökord  Antal träffar  Antal träffar,  

avgränsning ”avhandlingar”  

Träffar inkluderade i studien  

Läsutveckling  37 24 Jonsson (2006) 
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Läsundervisning  575 41 Sandberg (2012) 

Läs- och 

skrivundervisning  

86 6 Alatalo (2011) 

Att läsa  7002 14 X 

Läs- och skrivlärande  10 3 Tjernberg (2013) 

Läsinlärning 81 49 Skoog (2011) 

 

Först gjordes en övergripande sökning och efter den första sökningen avgränsades sökträffarna 

till ”avhandlingar” i syfte att säkerställa studiernas kvalité. Efter avgränsningen läste jag 

avhandlingarnas abstracts för att få en inblick i dem och utifrån detta valdes fem studier ut som 

är relevanta för min studie. Denna studie tittar på aktiviteter som lärare använder i 

läsutvecklingen och hur dessa motiveras samt faktorer som lärare tar hänsyn till i 

läsundervisningen. Utvalda studier beskriver faktorer som leder till en framgångsrik 

läsundervisning samt gemensamma nämnare i läsundervisningen i olika klassrum runt om i 

Sverige vilket är relevant för denna studie varför dessa studier inkluderats nedan.   

 

Tabell 2 visar antalet sökresultat för varje sökord i databasen Summon.  
 

Tabell 2: Sökresultat i Summon 

Sökord  Antal träffar Antal träffar,  

avgränsning peer-review  

Träffar inkluderade i studien  

Läsinlärning  871  23  X 

Läs- och skrivundervisning 98  2 X  

Best practice ”primary 

school”  

89050  56179  X  

Läsutveckling  389 15 X 

Läsundervisning 319 6 X 

Läs- och skrivlärande 21 2 X 

Läsinlärning 872 23 X 

 

Sökningen i denna databas gjordes på samma sätt som i databasen LIBRIS. Först gjordes en 

övergripande sökning och sedan avgränsades resultaten till ”peer-review” i syfte att säkerställa 

kvalitén i de resultat som kom upp. Då denna databas gav väldigt många träffar valde jag att 

även sortera resultaten efter ”nyast först”. Sökresultatet för best-practice ”primary school” läste 

jag de första 20 titlarna men då ingen av träffarna var relevant för min studie inkluderades ingen. 

Likaså kändes ingen studie relevant för de andra sökorden heller och därför inkluderas ingen 

studie från SUMMON i denna studie. 

 
 

 4.2 Den tidiga läs- och skrivundervisningens utformning 

Sandberg (2012) och Skoog (2012) identifierar i sina studier några gemensamma nämnare för 

den tidiga läs- och skrivundervisningen i svenska skolor.  
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Båda två utförde sina undersökningar i förskoleklass samt årskurs 1. Det sociokulturella 

perspektivet är vad som utgjorde utgångspunkt i Skoogs (2012, s. 59) studie. Sandbergs (2012, s. 

4) studie är en etnografisk studie, inspirerad av hermeneutiken och den teoretiska 

utgångspunkten är ett dynamiskt och interaktionellt perspektiv. Den metod som Skoog (2012, s. 

79) använde i sin studie är fältarbete i två klasser från slutet av höstterminen då eleverna gick i 

förskoleklassen till och med årskurs 1. Sandberg genomförde deltagande observation från 

vårterminen i förskoleklass till och med årskurs 1 i två klasser på två olika skolor (Sandberg 

2012, s. 65) samt kvalitativa intervjuer med kopplingar till de klasser som observerats i studien 

(Sandberg 2012, s. 68) som metod.  

 

En gemensam nämnare som identifierats av både Skoog (2012) och Sandberg (2012) när det 

gäller utformning av den tidiga läsundervisningen var momentet sambandet mellan ljud och 

bokstav. Skoog (2012, s. 203) fann att kunskaper om sambandet mellan ljud och bokstav behöver 

befästas innan läsning och skrivning kan bli framgångsrik varför lärarna i hennes studie arbetade 

med aktiviteter som fokuserade på detta. Även Sandberg (2012, s. 179) fann att arbete med ljud 

och bokstav är i fokus då grundstommen i den tidiga läs- och skrivinlärningen på de båda 

skolorna tycks vara ljudmetoden. Ljudmetoden vilken fokuserar på sambandet mellan ljud och 

bokstav är således framträdande metod i båda studierna.  

 

En annan gemensam nämnare som endast Sandberg (2012) fann i de skolor som hon undersökte 

är att innehållet i den tidiga läs- och skrivundervisningen är detsamma även om aktiviteterna 

skiljer sig åt. Sandberg (2012, s. 179–180) fann att innehållet i de båda klasserna var detsamma, 

lärarna inspirerades av olika synsätt och metoder såsom ljudmetod och tematiska arbetssätt och 

de läro- och övningsböcker som eleverna jobbade med i de båda klasserna var till och med 

desamma. Men trots att innehållet är detsamma är de arbetssätt och aktiviteter som lärarna väljer 

att arbeta med olika i de båda klasserna. Detta kan ses exempelvis genom att den ena klassen har 

en åldersintegrerad grupp där eleverna arbetar i sin egen takt och den andra klassen har en 

åldershomogen grupp där det är fokus på gemensamma aktiviteter.  

 

En tredje gemensam nämnare som Skoog (2012) kom fram till är den positiva inverkan som 

grupparbete och gemensamma aktiviteter har på elevers förståelse av den alfabetiska principen. 

De gemensamma aktiviteter, som Skoog (2012, s. 203) finner under sitt fältarbete, är till fördel 

för utvecklandet och förståelsen för den alfabetiska principen, det vill säga kopplingen mellan 

fonem och bokstav. Genom gemensamma aktiviteter kan eleverna både lära och inspireras av 

varandra då de exempelvis genom språklekar kan lära sig nya ord som deras kamrater kan. Dock 

framgår det av studien att de övningar som genomförs varken kopplas till ett funktionellt läsande 

och skrivande eller till elevernas egna liv och erfarenheter då till exempel samtal i samband med 

högläsning sällan relateras till elevernas egna liv eller livet utanför skolan (Skoog 2012, s. 196). 

 

En fjärde gemensam nämnare som identifierats av Sandberg (2012) är att lärare förlitar sig på 

beprövad erfarenhet snarare än att blint förlita sig på forskning. De lärare som ingår i Sandbergs 

(2012, s. 180) studie ser inga problem med forskning gällande läs- och skrivundervisning utan de 
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använder sig av metoder och arbetssätt som de vet av erfarenhet fungerar för sig själva och sina 

klasser.  

 

En femte gemensam nämnare som Skoog (2012) påvisar i sin studie är att den dialog som sker i 

klassrummet framförallt sker mellan läraren och en elev i taget. Detta görs medvetet av läraren 

vars avsikt är att alla elever ska få möjlighet att delta i de samtal som äger rum i klassrummet. 

Dock blir en konsekvens av detta att den enskilda eleven inte ges någon möjlighet till fördjupade 

resonemang kring innehåll och frågor kring innehållet i undervisningen eftersom det är 

deltagandet i samtalen som prioriteras snarare än innehållet i samtalet (Skoog 2012, s. 203). 

 

En sjätte gemensam nämnare som Sandberg (2012) kom fram till är att lärare uppger att de har 

svårt att veta hur de ska förhålla sig till forskning rörande elever med läs- och skrivsvårigheter. Å 

ena sidan kan de med hjälp av forskningen förstå och ta tag i läs- och skrivsvårigheter, å andra 

sidan känner de sig otillräckliga eftersom de upplever svårigheter med att implementera alla nya 

rön (Sandberg 2012, s. 180). 

 

 

 4.3 Faktorer för framgångsrik läsundervisning  

När det kommer till vad som leder till framgångsrik läsinlärning, så är de framförallt sex faktorer 

som identifierats (Tjernberg 2013; Alatalo 2011; Frank 2009). Alla tre undersökte 

grundskolelärare och elever i låg- och mellanstadiet. Tjernbergs (2013, s. 28) och Alatalos (2011, 

s. 28) studier hade en sociokulturell ansats. Frank (2009) genomför en kvalitativ studie vars 

teoretiska utgångspunkt är att ”elevers resultat i skolan varierar som en följd av individuella 

differenser och av skillnader mellan klassrum och skolor” (Frank 2009, s. 19). Vad beträffar 

metod använde alla tre metodtriangulering. Alatalo (2011, s. 57–58;61) använde sig av intervjuer 

samt enkäter, Tjernberg (2013, s. 90) genomförde klassrumsobservationer, intervjuer och 

dokumentstudier och Frank (2009, s. 28) använde enkätsvar från skolledare, lärare, elever och 

föräldrar samt analyserade resultatet av läsprov i PIRLS 2001 som metod i sin studie.  

 

Den första faktorn som både Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) kommit fram till är att det 

finns en variation i elevers läsutveckling. För att läsundervisningen ska vara framgångsrik är det 

därför viktigt att elevens individuella kunskapsnivå i läsningen är utgångspunkt i 

undervisningen. Alatalo (2011, s. 75) konstaterar att det är viktigt att läraren är uppmärksam på 

var eleven befinner sig i sin läsutveckling för att kunna hjälpa hen på bästa sätt. Även Tjernberg 

(2013, s. 230) fann att det är viktigt att som lärare möta alla elever på den nivå de befinner sig 

och ge dem utmaningar baserade på deras kunskapsnivå för att på så sätt gynna deras utveckling.  

 

En annan faktor för en framgångsrik läsutveckling som synliggörs av såväl Tjernberg (2013) 

som Frank (2009) är klassrumsklimatet. Tjernberg (2013, s. 231) påvisar att ett tryggt 

klassrumsklimat där olikheter inte ses som något negativt är viktigt för de lärare som deltagit i 

studien, vilket Tjernberg (ibid.) påvisar främjar lärarnas utveckling och därför även elevernas 

lärande. Frank (2009, s. 169–170) stöder detta påstående då hon fann att kopplingen mellan en 

känsla av trygghet i klassrummet och läsprestation är en betydelsefull faktor. Dock anser hon att 

en sådan slutsats ska dras med försiktighet då det exempelvis kan handla om lärarkompetens på 



 

12 
 

så vis att läraren i ett positivt klassrumsklimat kan lägga tid på undervisning framför att reda ut 

konflikter.  

 

En tredje viktig faktor som endast Alatalo (2011) kom fram till är vikten av att läraren intar ett 

reflekterande förhållningssätt till sin undervisning. Alatalo (2011, s. 194) kom fram till att vissa 

lärare i hennes studie är ovana vid att reflektera kring sina elevers läsutveckling. Att lärare inte 

intar ett reflekterande förhållningssätt anser hon bidrar till att många lärare inte ser vilken 

påverkan på eleverna deras undervisning har. 

 

Utöver dessa faktorer påvisar Alatalo (2011) en fjärde viktig faktor: betydelsen av lärares 

kunskap gällande begreppen fonem samt fonemisk- och fonologisk medvetenhet. Alatalo (2011, 

s. 149) fann att det finns bristfälliga kunskaper hos lärare gällande begreppen fonem samt 

fonemisk- och fonologisk medvetenhet och deras betydelse. Denna bristfälliga kunskap kan leda 

till att undervisning om fonem inte är tydlig och att de därför inte uppmärksammar eventuella 

fonemiska svårigheter som elever har (Alatalo 2011, s. 149).  

 

En femte faktor som är av vikt i framgångsrik läsundervisning är varierad undervisning 

(Tjernberg 2013). Tjernberg (2013, s. 230) konstaterar att användandet av varierade 

undervisningsformer för att på så vis möta alla elevers förutsättningar och behov som en form av 

individanpassning är positivt för framgångsrik läs- och skrivutveckling.  

 

Den sjätte viktiga faktorn för framgångsrik läsundervisning är samverkan mellan skola och hem 

(Frank 2009). Frank (2009, s. 171) kom i sin studie fram till att föräldradelaktighet har en positiv 

samverkan med läsprestation. Hon beskriver att det finns skillnader mellan klasser gällande 

läsprestation beroende på i vilken mån klasserna har föräldrar som är delaktiga (Frank 2009, s. 

175). Samverkan mellan skola och hem är således gynnsamt för elevers läsutveckling.  

 

 

 4.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Det framgår av den forskning som presenteras ovan att den tidiga läs- och skrivundervisningen 

ofta fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav (Sandberg 2012; Skoog 2012). Vidare 

beskriver ovan beskrivna forskning att innehållet den tidiga läs- och skrivundervisningen ofta 

kan vara detsamma på olika skolor trots att aktiviteterna är olika (Sandberg 2012). Därtill 

framkommer det att gemensamma aktiviteter är gynnsamt för eleverna då de kan lära av varandra 

men dialogen i klassrummet ofta sker mellan läraren och en elev i taget (Skoog 2012).  

 

Vidare visar forskningen att lärare arbetar med de metoder och arbetssätt som de vet fungerar för 

dem och deras grupp samt att forskning har såväl positiv som negativ påverkan på lärare då det 

både hjälper men också leder till en känsla av otillräcklighet (Sandberg 2012). Det framkommer 

även att det är av vikt att läraren möter eleverna på deras individuella nivå i läsinlärningen 

(Tjernberg 2013; Alatalo 2011) liksom att använda varierade arbetsformer i undervisningen 

(Tjernberg 2013). Forskningen visar även att det finns en ovana hos lärare att reflektera över sin 

egen undervisning samt bristande kunskap hos lärare gällande begreppen fonem, fonemisk- och 

fonologisk medvetenhet (Alatalo 2011).  
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I den presenterade forskningen lyfts också vikten av ett tryggt klassrumsklimat (Tjernberg 2013; 

Frank 2009). Dessutom framkommer det att samverkan mellan skola och hem har en positiv 

inverkan på elevernas utveckling och resultat (Frank 2009). Av denna beskrivning är det tydligt 

att läsundervisning är komplext och att det finns många faktorer som påverkar hur framgångsrik 

läsundervisningen är. Trots detta har några av ovan beskrivna studier funnit gemensamma 

nämnare när det kommer till den tidiga läs- och skrivundervisningen. Det är därför av intresse att 

undersöka vilka faktorer som lärare i årskurs 1 tar hänsyn till och hur de tar hänsyn till dem, och 

om det går att finna likheter i deras undervisning. Studien syftar således till att ge ett ytterligare 

bidrag till den redan befintliga forskningen inom ämnet.  

 

5. Teori  
 

I följande avsnitt beskrivs och motiveras studiens teoretiska utgångspunkt samt några för studien 

relevanta begrepp som hör till vald teori.  

 

 

 5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår från sociokulturellt perspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i 

årskurs 1 motiverar sina val när det gäller att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. 

Nilholm (2016, s. 74) menar att sociokulturella studier undersöker hur lärare faktiskt bedriver sin 

undervisning, framför att undersöka hur de bör bedriva den varför teorin valts till denna studie.  

 

Lev S. Vygotskijs arbete om utveckling, lärande och språk är grunden för det sociokulturella 

perspektivet (Säljö 2014, s. 297). Vygotskijs teorier om lärande och utveckling handlar om att 

barnet utvecklas genom samspel med andra (Nilholm 2016, s. 58; Säljö 2015, s. 94–95). Ett av 

Vygotskijs mest kända begrepp är den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö 2014, s. 

305–306) och tar sin utgångspunkt i Vygotskijs tankar om att lärande och utveckling är ständigt 

pågående processer. När en människa tillägnat sig ett begrepp eller en färdighet är det inte långt 

till att hen även tillägnar sig något nytt (Säljö 2014, s. 305). Vygotskij (Säljö 2014, s. 305) menar 

att när ett barn befinner sig i denna zon är hen som mest känslig för instruktioner och 

förklaringar och det är därför här som en mer kompetent person, exempelvis läraren, kan hjälpa 

barnet att förstå hur man använder ett kulturellt redskap vilket exempelvis syftar på en bok eller 

en tumstock (Säljö 2014, s. 301; 305).  

 

Den vägledning som eleven får av läraren då hen befinner sig i den proximala utvecklingszonen 

leder in till ytterligare ett begrepp som används av Vygotskij: scaffolding (stöd) (Säljö 2014, s. 

306; Säljö 2015, s. 100). Vygotskij (Säljö 2014, s. 305–306) menar att en person som befinner 

sig i den proximala utvecklingszonen till att börja med behöver mycket vägledning och stöd 

(scaffolding) av den mer kompetente. I skolans fall innebär detta att läraren inledningsvis 

behöver ge mycket vägledning och stöd till eleven, för att så småningom kliva alltmer åt sidan 

och eleven då kan klara sig alltmer själv (Säljö 2015, s. 101). Det är dock viktigt att läraren här 
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inte tar över, utan att eleven är den som ställs inför utmaningar för att på så vis komma vidare i 

sin utveckling (Säljö 2014, s. 306). 

 

Ytterligare ett begrepp som hör samman med både den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding är mediering. Mediering är ytterligare ett av det sociokulturella perspektivets 

grundläggande begrepp (Säljö 2014, s. 298). Mediering betyder förmedling och innebär att 

människor använder sig av olika sorts verktyg eller redskap för att få förståelse om eller 

interagera i den värld människan omges av (Säljö 2014, s. 299). Det finns enligt Vygotskij (Säljö 

2014, s. 298–299) i synnerhet två redskap som människan använder: språkliga och materiella. 

Språkliga redskap syftar exempelvis till bokstäver eller begrepp medan materiella redskap kan 

vara till exempel spadar eller tangentbord (Säljö 2014, s. 299–300).  

 

Tonvikten för det sociokulturella perspektivet är lärande och samspel vilket är grunden för 

undervisning. Teorin har många viktiga begrepp såsom närmaste proximala utvecklingszonen, 

scaffolding och mediering vilka alla kan kopplas till skolans undervisning. Dessutom lyfts 

begreppet redskap vilka i läsundervisningens fall kan syfta på böcker, bilder och bokstäver 

varför det sociokulturella perspektivet är ett relevant perspektiv för att undersöka och förstå 

undervisning.  

 

6. Metod  
 

I följande avsnitt redovisas min egen förförståelse, val av metod, urval av informanter samt 

beskrivning av informanter. Det kommer även redogöras för vilka etiska överväganden som 

gjorts, insamling och analys av data och slutligen studiens tillförlitlighet och giltighet.  

 

 6.1 Min egen förförståelse  

När jag började studera på grundlärarprogrammet vid Högskolan Dalarna var min enda 

erfarenhet av undervisning den undervisning som jag själv upplevt då jag var elev i grundskolan. 

Genom mina VFU-perioder samt genom att ha vikarierat lite i skolan har jag fått ytterligare lite 

erfarenhet, men erfarenheten är ändå väldigt begränsad. När det gäller läsundervisningen kan jag 

se skillnad på den läsundervisning som jag själv fick som elev, och den som lärarna på min VFU 

genomför. Här har jag sett att det läggs stor vikt på att variera undervisningen dels för att öka 

intresset hos eleverna, dels för att nå alla elever då alla elever har olika förutsättningar. Min 

förutfattade mening om att lärare använder en varierad läsundervisning är något som jag kommer 

ta med mig och tänka på under arbetet med datainsamling och analys för att undvika att det 

slutgiltiga resultatet påverkas.  

 

 6.2 Val av metod  

Den metod som valts i denna studie är semistrukturerad intervju samt observation. Intervju och 

observation är enligt Eliasson (2013, s. 22) de två vanligaste metoderna i kvalitativ forskning 

vilket betyder att studien utgår från en kvalitativ forskningsansats. Metodval baseras på 

syftesformuleringen samt de båda frågeställningarna då det som ska undersökas är dels 

aktiviteter som används i läsundervisningen och hur dessa motiveras, dels lärares egna tankar 
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och uppfattningar om viktiga faktorer att ta hänsyn till i läsundervisningen. Genom att använda 

två olika metoder görs en så kallad metodtriangulering (Eliasson 2013, s. 31).  

 

Metodtriangulering är enligt Kihlström (2007, s. 231) ett sätt att nå högre trovärdighet i sin 

studie då en metods eventuella svagheter kan vägas upp av en annan metods styrkor (Larsen 

2009, s. 28; Stukát 2011, s. 42).  

 

 6.3 Urval  

Det urval som görs i studien är baserat på studiens syfte och består av tre utbildade lärare för 

grundskolans yngre åldrar med erfarenhet av läsundervisning i årskurs 1. Jag känner samtliga 

lärare sedan tidigare. Två av dem jobbar på min VFU-skola och kontaktades via mejl där jag 

även bifogade informationsbrevet (se bilaga 2). Den tredje läraren jobbar på en skola där jag 

vikarierar och tillfrågades därför muntligt och hon fick ta del av ett utskrivet fysiskt 

informationsbrev. Samtliga tackade ja och jag behövde därför inte fråga fler lärare. 

 

Jag valde att begränsa min studie till läsundervisning i enbart årskurs 1 då jag är intresserad av 

den tidiga läsundervisningen och de tre informanterna är därför lärare i årskurs 1 och är 

verksamma på två olika skolor, i två olika kommuner. Larsen (2009, s. 77) beskriver urval enligt 

självselektion vilket innebär att informanterna själva bestämmer om de vill delta i studien. Detta 

stämmer överens med det urval som gjorts i denna studie då informanterna fick förfrågan att 

delta men kunde tacka nej och dessutom kunde de avsluta sitt deltagande när som helst under 

tiden datainsamlingen ägde rum.  

 

 

 6.4 Beskrivning av informanter  

Samtliga lärare som har medverkat i studien har lärarlegitimation och har varit verksamma inom 

läraryrket mellan 10–19 år. De har alla olika lärarutbildningar beroende på när de gick sin 

utbildning men samtliga undervisar i årskurserna 1–3. Det är tre lärare på två olika skolor i olika 

kommuner i Sverige och namnen på informanterna är fiktiva för att uppnå anonymitet. 

 

 6.5 Etiska överväganden  

För att resultatet ska vara trovärdigt finns det ett antal forskningsetiska överväganden som jag 

som forskare ska göra. Vetenskapsrådet (2017, s. 8) beskriver hur forskningen ska bedrivas för 

att vara trovärdig. I detta avsnitt redogör jag för forskningsetiska överväganden som har gjorts 

för denna studie.  

 

Forskning har en viktig roll i vårt samhälle och forskaren har ansvar mot alla som på något sätt 

deltar eller berörs av forskningen. Det finns flera riktlinjer som forskaren har att förhålla sig till: 

 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
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5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

(Vetenskapsrådet 2017, s. 8). 

 

Deltagande informanter i studien har avidentifierats (Vetenskapsrådet 2017, s. 40) och därmed 

getts fiktiva namn för att anonymitet ska uppnås. Dessutom har informanterna getts information 

om syftet med studien (Vetenskapsrådet 2017, s. 25) samt vetskap om att de när som helst 

kunnat avbryta sitt deltagande. Anteckningar och annat insamlat material kommer enbart 

användas i denna studie och kommer att förstöras när arbetet är godkänt av examinator.  

 

 

 6.6 Genomförande  

När berörda informanter tackat ja till att delta i studien bestämdes dag för observationer och 

intervjuer.  

 

Vid de två första observationstillfällena som ägde rum hos läraren Eva och läraren Johanna 

deltog jag som passivt deltagande observatör (Larsen 2009, s. 90) på två svensklektioner. Hos 

Eva var det en klass med 16 elever varav 9 av dem är nyanlända och läsundervisning låg i fokus 

på lektionen. Hos Johanna handlade lektionen om läs- och skrivundervisning i en halvklass med 

12 elever. Jag förde fältanteckningar i ett block som bara användes till studiens datainsamling 

och jag antecknade allt som kändes väsentligt för min studie. Lektionen hos Eva ägde rum under 

40 minuter och lektionen hos Johanna höll på i 70 minuter. I båda klasserna blev eleverna 

informerade när jag var på plats om att jag skulle vara med och observera lärarna under 

lektionerna och jag fick då presentera mig kort.  

 

Det tredje observationstillfället genomfördes hos läraren Inger i en halvklass med 7 elever under 

en 60 minuter lektion där läs- och skrivundervisning var i fokus. Eleverna blev informerade om 

vad jag gjorde där och jag fick presentera mig kort. Här deltog jag delvis som deltagande 

observatör (Larsen 2009, s. 90) då jag vid några tillfällen blev tillfrågad om hjälp av några 

elever. Även under denna lektion förde jag fältanteckningar i mitt block för datainsamlingen.  

 

Den fjärde observationen genomfördes också hos läraren Inger i en helklass med 15 elever 

närvarande under en 30 minuters lektion med fokus på läsundervisning. Jag deltog här som 

passivt deltagande observatör och satt längst bak i klassrummet med mitt block i vilket jag förde 

fältanteckningar relevanta för min studie. Även denna gång presenterade jag mig och eleverna 

blev informerade om varför jag var där. Anteckningarna från varje observationstillfälle skrevs 

rent på dator efteråt.  

 

Intervjuerna med Eva och Johanna genomfördes i olika klassrum när eleverna hade slutat skolan 

för att vi skulle kunna prata ostört. Intervjun med Inger ägde också rum efter att eleverna hade 

slutat skolan i det arbetsrum som Inger sitter.  
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Samtliga intervjuer spelades in med min telefon, efter godkännande av informanterna. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) lades tillgänglig för lärarna att se för att de skulle ha möjlighet att se 

på frågorna om de skulle behöva under intervjun. Om oklarheter uppstod ställdes följdfrågor. 

Varje intervju tog mellan 30–40 minuter och samtliga intervjuer transkriberades.  

 

 

 6.7 Databearbetning och analysmetod  

Analysen av data utgår ifrån något som kallas innehållsanalys vilket Larsen (2009, s. 101) menar 

är den analysmetod som är vanligast inom kvalitativa undersökningar. Analysmetoden handlar 

om att hitta mönster, likheter och skillnader eller samband (Larsen 2009, s. 101; Fejes & 

Thornberg 2015, s. 244). Arbetet med innehållsanalys innebär att den data som samlats in görs 

om till text för att texten ska kunna kodas varpå texten delas in i kategorier eller teman. 

Materialet granskas sedan för att det ska gå att finna processer eller mönster som anses 

meningsfulla. Dessa mönster och processer jämförs slutligen med tidigare forskning för att på så 

sätt bidra med ny kunskap (Larsen 2009, s. 101).  

 

Bearbetningen av data utgår ifrån ett antal olika steg som inspirerats av Larsen (2009, s. 97–99). 

Dessa steg beskrivs kort nedan:  

I steg ett transkriberades intervjuerna ordagrant och fältanteckningarna från observationerna 

renskrevs på dator. När detta var gjort gjordes en så kallad datareduktion (Larsen 2009, s. 98) där 

orelevant data tas bort. I denna studie har småord som exempelvis ”mm” samt annan orelevant 

data som inte rör syfte eller frågeställningar tagits bort från de transkriberade texterna. I 

fältanteckningarna från observationerna har irrelevanta anteckningar tagits bort inför analysen.  

 

I det andra steget kodades de transkriberade texterna samt fältanteckningarna och delades in i 

olika kategorier eller teman. Kvale & Brinkmann (2014, s. 243–244) menar att genom att dela in 

den transkriberade intervjun i olika kategorier kan en lång transkriberad text göras om till 

tabeller vilket underlättar när man ska göra jämförelser för att finna likheter eller skillnader. De 

olika kategorierna som framkom i analysen styrdes av intervjufrågorna och delades även in i 

underkategorier utifrån de teman som framkom vid analysen. De olika kategorierna sattes sedan 

under studiens frågeställningar och huvudkategorierna blev: aktiviteter i läsundervisningen som 

gynnar elevers läsutveckling och hur de motiveras och faktorer som påverkar planering och 

upplägg av läsundervisning.  

 

Slutligen analyserades i likhet med Larsens (2009, s. 101) beskrivning av innehållsanalys de 

mönster som kunnat identifierats och jämfördes med tidigare forskning och studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

 

 

 6.8 Tillförlitlighet och giltighet  

En studies validitet, det vill säga studiens giltighet, innebär att den data som samlas in är relevant 

för den eller de frågeställningar som studien har och att de frågor som ställs i studien utgår från 
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dess problemformulering (Larsen 2009, s. 41). De frågor som ställs i intervjuerna är baserade på 

studiens syfte och frågeställningar för att få svar på det som behövs för att i resultatet kunna 

besvara studiens frågeställningar. Genom att använda intervjuer som en metod för att samla in 

data höjs studiens validitet då det under en intervju är möjligt att ställa följdfrågor för att undvika 

missförstånd och informanterna ges även möjlighet att ta upp sådant som de anser vara av vikt 

för det som undersöks (Larsen 2009, s. 81).  

 

Reliabilitet i en studie syftar på studiens tillförlitlighet. Larsen (20009, s. 81) menar att en studies 

reliabilitet är hög om den kan genomföras av flera olika forskare vid olika tillfällen och alltid ger 

ett likvärdigt resultat. Genomförande och analys har noggrant beskrivits i detta arbete för att öka 

möjligheten att någon annan ska kunna genomföra samma studie. Dock kan det vara svårt att nå 

hög reliabilitet vid kvalitativa studier då observationer kan innebära att olika forskare lägger vikt 

vid olika saker och vid intervjuer kan situation eller intervjuare påverka informanten vilket kan 

påverka de svar som ges (Larsen 2009, s. 81). Insamlat material har hanterats strukturerat och 

med noggrannhet för att inte blanda ihop vem som sagt vad vilket är ett sätt att nå högre 

reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). Dessutom har intervjuerna utgått ifrån samma intervjuguide för 

att få information om samma sak och de har även att spelas in så att jag skulle ha möjlighet att 

höra informanternas svar flera gånger för att på så sätt undvika feltolkningar vid analys. 

 

 

7. Resultat  
 

I detta avsnitt presenteras det resultat som framkommit genom de observationer och intervjuer 

som genomförts. Som nämnts i avsnitt ”6.7 databearbetning och analysmetod” har insamlade 

data delats in i två olika huvudkategorier relaterade till studiens frågeställningar och resultatet 

presenteras i turordning utifrån de två huvudkategorierna och deras underkategorier.  

 

 

7.1 Vilka aktiviteter använder lärare i läsundervisningen i årskurs 1 och 

hur motiveras dessa?  

Här presenteras kategorin aktiviteter i läsundervisningen som gynnar elevers läsutveckling och 

hur de motiveras vilken kopplas till studiens första frågeställning. Kategorin är uppdelad i åtta 

underkategorier vilka benämns läsläxa, digitala aktiviteter, användning av arbetsböcker, 

språklekar, skriva sig till läsning, sambandet mellan ljud och bokstav, högläsning samt text- och 

boksamtal. I de fall som jag observerat en specifik aktivitet börjar jag med att presentera den 

observationen sedan presenteras vad som framkommit ur intervjumaterialet vad beträffar de 

aktiviteter som lärarna använder och hur de motiverar dessa. I vissa fall har aktiviteterna 

framkommit enbart under intervjuer.  

 

 

7.1.1 Läsläxa  

En aktivitet som genom både observation och intervju identifierades i alla tre lärares 

läsundervisning var genomgång av läsläxa. Alla tre använde sig av läseboken ”Den magiska 
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kulan” i olika svårighetsnivå för att eleverna skulle kunna jobba på olika nivåer utifrån sin 

läsförmåga.  

 

Den observerade lektionen hos läraren Eva hade just läsläxa i fokus. Eleverna hade haft med sig 

läsläxa hem och de skulle nu tillsammans läsa den genom att stafettläsa vilket innebär att en elev 

i taget läser en mening och de andra hänger med och läser tyst för att kunna hoppa in när det är 

deras tur. Om någon elev fastnade var läraren snabb att hjälpa till genom att tillsammans med 

eleven ljuda ut det ord som hen fastnat på. Vid ett tillfälle läste en elev men stannade för att fråga 

om ett konstigt ord vilket läraren då förklarade för hela klassen:  

 

Elev: […] massa i:n mäh vad är massa i:n?  

Eva: i:n, alltså bokstaven i. Massa sådana 

Elev: aha!  

 

Genom observation såg jag att både läraren Johanna och läraren Inger arbetade med läsläxan på 

ett annat sätt än den ovan beskrivna observationen. Hos både Johanna och Inger gick läraren runt 

till eleverna när tillfälle fanns, såsom när de satt och arbetade enskilt på sina platser. Läraren 

satte sig då bredvid eleverna och de fick med låg ton läsa upp sin läxa för läraren som lyssnade 

och hjälpte eleverna att ljuda likt läraren Eva vid behov.  

 

Vid intervjuerna som hölls efter det att alla observationer genomförts förklarade samtliga lärare 

att de alltid läser det kapitel som eleverna ska ha i läxa högt för hela klassen innan de skickar 

hem läxan. Inger motiverar detta genom att beskriva att hon vill att alla elever ska ha hört texten 

innan de ska ta hem den:  

 

Inger: säg att läxan är från onsdag till onsdag då läser vi den nya läsläxan eller jag läser 

den högt för dom just för att alla ska få ha hört texten för dom kan ju vara på olika nivå och 

ha olika förutsättningar hemma med läsläxan och sådär så då läser vi den pratar om den är 

det några svåra ord så och sen får dom läsläxan med sig hem  

  

Även läraren Eva berättar att hon läser läsläxan högt för eleverna för att alla elever ska ha hört 

den åtminstone en gång då deras förutsättningar är olika. Lärarna motiverar arbetet med läsläxa 

som ett sätt att få eleverna att läsa även hemma, och inte enbart i skolan.  

 

 

 7.1.2 Digitala aktiviteter  

Användning av digitala aktiviteter i läsundervisningen både observerades hos en av de tre lärarna 

samt nämndes av alla tre lärare i intervjuerna. Hos en lärare, Johanna, observerades en digital 

aktivitet där eleverna framme på smartboarden fick klicka fram bilder på olika föremål och sedan 

lyssna efter ett specifikt ljud och avgöra om det finns först, inuti eller sist i det ord som bilden 

föreställde.  

 

Vid intervju berättar alla tre lärare att de antingen redan använder sig av digitala aktiviteter 

genom exempelvis att barnen får använda iPads på olika sätt eller att de är i färd med att börja 
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använda det i sin läsundervisning. Att använda digitala aktiviteter i undervisningen motiverar de 

med att det gör undervisningen varierad och lustfylld då det finns såväl appar som interaktiva 

aktiviteter där eleverna kan spela olika spel som är relaterade till läsning. 

 

 

 7.1.3 Användning av arbetsböcker 

Användning av arbetsböcker i läsundervisningen identifierades hos alla tre lärare. Vid 

observation hos två av tre lärare jobbade eleverna i arbetsboken ”Lyckostjärnan” vilken hör till 

den serie som samtliga använder sig av vid läsläxan. Det kapitel som eleverna arbetar med på 

båda lektionerna fokuserar på bokstaven U och eleverna ska öva på att både läsa, lyssna och 

skriva ord som innehåller bokstaven U.  

 

På båda lektionerna gick lärarna först igenom kapitlet med eleverna innan de ska börja arbeta 

själva. Dock var det olika hur mycket lärarna förklarade uppgifterna och hur mycket de lät 

eleverna självständigt arbeta med kapitlet.  

 

Läraren Johanna läste enbart instruktionen till kapitlets första uppgift och lät eleverna själva läsa 

resterande instruktioner. Hon sa även till dem att de tillsammans i helklass skulle göra den sista 

sidan i kapitlet en annan dag. Läraren Inger däremot läste instruktionerna till alla uppgifter men 

talade om för eleverna att de får läsa dem själva igen när de kommer dit samt sa hon åt dem att 

de enskilt ska göra kapitlets alla sidor. Såväl Johanna som Inger menar att arbetsboken är en bra 

bok som har en ökande svårighetsgrad ju längre in i boken du kommer och att det är en 

arbetsbok där uppgifterna är varierade vilket inte gör eleverna uttråkade.  

 

Vid intervjun med läraren Eva framkommer det att även hon använder arbetsboken 

”Lyckostjärnan” i sin undervisning. Vi ser ett exempel på det genom följande citat:  

 

Eva: […] där kommer ju igen samma figurer Asta, Cesar och Bea så de får ju bägge delarna 

och det är en fördel att de vet vilka personer det handlar om  

 

Hon motiverar sin användning av arbetsboken ”Lyckostjärnan” med att eleverna får möta samma 

karaktärer i den som de möter i läseboken ”Den magiska kulan”. ”Lyckostjärnan” är arbetsbok 

till ”Den magiska kulan” och eleverna då får jobba med dessa karaktärer både som ren läsebok 

men även genom olika uppgifter i sina arbetsböcker.   

 

 

 7.1.4 Språklekar  

I intervjuerna framkom det att alla tre lärare använder språklekar som aktiviteter i sin 

läsundervisning. Läraren Johanna beskriver att hon alltid inleder nya kapitel i arbetsboken med 

någon form av språklek:  

 

Läraren Johanna: I den här första lektionen när vi har den här bokstavsgenomgången så är 

jag noga med att vi går igenom ljudet, hur de låter och vad bokstaven heter och hur den 

låter och hur ser munnen ut och att man lyssnar och man smakar och att man tittar sen 
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finns det ju i den här magiska kulan så finns det ju en interaktiv del när man får klicka på 

det var det dom gjorde när du va här att det kom upp ord och dom skulle sortera vart dom 

hörde ljudet först, inuti eller sist så kan de också vara hur låter ljudet låter det u eller uh 

såna övningar finns också sånt är bra sen försöker jag ju liksom att göra något laborativt 

också eller det kan va någon lek eller det kan va någonting vi gör tillsammans vi gjorde en 

rimstege förra gången men göra nånting så någon slags språklek 

 

Även läraren Eva beskriver att de leker med språket och med ljud:  

 

Läraren Eva: Dels försöker jag ju att man varvar med teori och praktik för de är så små och 

de har så mycket spring i kroppen så just att man använder man kan använda så mycket 

annat om man säger när man tränar med alfabetet och ljuden och såhär så är det ju att man 

kan ställa upp dom på led i alfabetisk ordning dom kan ställa upp sig efter ljud och sådana 

här saker att dom får träna på att lyssna och se 

 

Läraren Eva beskriver även att för att lekarna ska fungera så måste eleverna förstå och för att 

säkerställa att de förstår använder hon bilder som stöttning. Hon är noga med att inkludera bilder 

i undervisningen vad gäller alla moment då halva klassen består av elever med ett annat 

modersmål än svenska. Det innebär att hon inte kan ta för givet att alla elever vet vad ett 

specifikt ord faktiskt har för betydelse, exempelvis igelkott vilket hon menar är ett väldigt 

”svenskt ord”.  

 

Läraren Johanna beskriver också hon vikten av att leka i undervisningen:  

 

Läraren Johanna: Mycket handlar ju om när man har ettor att leka in det  

 

Språklekar är som synes något som samtliga lärare finner positivt för eleverna och använder i sin 

läsundervisning. Genom att leka i läsundervisningen menar informanterna att elevernas intresse 

kan väckas och bibehållas då läsundervisningen blir lustfylld och det är dessutom gynnsamt för 

samtliga elever.  

 

 

 7.1.5 Läs- och skrivundervisning som två parallella processer   

Något som alla tre lärare nämner i intervjuerna är att det är svårt att hålla läs- och 

skrivundervisning åtskilda. Samtliga lärare menar att de båda förmågorna måste gå parallellt med 

varandra och att det är svårt att enbart arbeta med en förmåga i taget, exempelvis kommer här två 

citat av läraren Eva och läraren Inger där de motiverar sina tankar:  

 
Läraren Eva: Men det behöver man också komma ihåg att få med i undervisningen att man 

skriver sig fram till läsning för även då hör dom ljuden så alltid när jag skriver på tavlan så 

ljudar jag ju varenda bokstav så att de ska veta hur det låter och att man läser tillsammans 

[…] jag tror faktiskt på det här att man behöver skriften för själva läsningen att man måste 

se till att de går hand i hand 
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Läraren Inger: Både skrivningen och läsningen ibland går ju lite ihop och man vill ju med 

läsningen att dom ska få, vi ha inte kommit till det än, men man vill ju att dom ska få lite 

olika typer av texter så nu ha vi jobbat mycket med sagor och vi ha börjat lite grann med 

dikter och liksom hur skriver dom det och hur läser man det sådär och sen här i vår så är väl 

nästa steg att ta sig an faktatexter 

 

Läraren Johanna berättar att hon velat testa på den metod som kallas ”att skriva sig till läsning”, 

där eleverna skriver med ett ljudat tangentbord på exempelvis en dator eller en Ipad.  

 

Läraren Johanna: jag var sugen på att prova det här att skriva sig till läsning så jag vi 

började lite så men det var ganska bökigt 

 

Hon beskriver sedan att det var en för krånglig procedur att få det att funka med tekniken på rätt 

sätt och därför har hon inte använt den metoden fullt ut.  

 

 

 7.1.6 Sambandet mellan ljud och bokstav 

En avgörande färdighet för att lära sig att läsa är att eleverna kan se sambandet mellan ljud och 

bokstav och det är någonting som alla tre lärare i intervju uppger att de arbetar med och som 

även identifieras genom observation. På den första observationen hos läraren Johanna hade hon 

en bokstavsgenomgång med eleverna då de dels testade att säga bokstaven U och diskuterade hur 

läpparna formas när man säger bokstaven U, och skillnaden i hur tungan placeras i munnen när 

man säger bokstäverna U eller O då läpparna formas likadant. Läraren skrev dessutom stora och 

lilla U på tavlan så att eleverna såg. Sedan skrev de allihop i luften med en ”osynlig penna” 

innan de fick börja arbeta med bokstaven i sina böcker.  

 

Vid intervjuerna framkommer det att alla tre lärare menar att aktiviteter där sambandet mellan 

ljud och bokstav fokuseras är ett viktigt inslag i undervisningen, i synnerhet i allra första början 

av årskurs 1, samt då man har elever med ett annat modersmål än svenska. Följande tre citat 

belyser samtliga lärares tankar om och hur de arbetar med sambandet mellan ljud och bokstav:  

 

Läraren Eva: […] är det mycket vad heter bokstaven och hur låter den och det viktigaste 

där i är ju hur låter bokstaven för att de ska kunna koppla ljudet med bokstaven 

 

Läraren Johanna: […] sen nu är det ju många barn som kommer och kan läsa i ettan dom 

jobbar ju i förskoleklass också mycket med bokstäver och bokstavsljud men ändå att man i 

ettan repeterar och befäster  

 

Läraren Inger: Varje vecka har vi veckans bokstav att man håller på och repeterar den heter 

såhär, hur låter den 

 

Lärarna motiverar sitt val att använda aktiviteter i läsundervisningen där sambandet mellan ljud 

och bokstav fokuseras genom att förklara att de tycker att det är viktigt att eleverna befäster 

kunskapen om vilken bokstav som låter hur för att de ska utveckla sin läsförmåga.  
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7.1.7 Högläsning  

En aktivitet som både blir synlig i observationer hos två av de tre lärarna och som alla tre lärare 

nämner vid intervju är högläsning för hela klassen. Jag deltog på en lektion då läraren Inger hade 

just högläsning för klassen och eleverna fick då se tillhörande bilder till boken ”Handbok för 

superhjältar” på smartboarden medan Inger läste högt för dem. Innan högläsningen började var 

det en elev som påpekade att det är sista kapitlet i boken men att de även måste läsa epilogen när 

kapitlet är slut. Inger började läsa med stor inlevelse och olika tonfall och det syntes att eleverna 

lyssnade väldigt spänt och engagerat.   

 

Vid intervju beskrev Johanna och Inger att de har högläsning stående på schemat varje dag efter 

lunch. Eva berättade att hon har högläsning för eleverna i stort sett varje dag då de har 

fruktstund.  

 

Läraren Inger beskrev att hon arbetar med högläsningen på olika sätt:  

 

Läraren Inger: nu har vi en bok där det finns bildstöd med så då tittar dom på bilder på 

smartboarden medan jag läser ibland har vi högläsning med inga bilder just för att dom ska 

få träna skapa inre bilder och ibland får de sitta och rita sina inre bilder i sina ritböcker 

medan jag läser 

 

 Läraren Eva motiverade sitt val av högläsning som en läsundervisningsaktivitet med att eleverna 

ska få höra på läsning och inte bara läsa själva: 

 

Läraren Eva: jag läser i stort sett varje dag för dom till frukt och det är ju också att de ska 

höra på ett annat vis och förstå när jag läser högt  

 

Hon menar att det är gynnsamt för eleverna att lyssna när någon läser och inte bara att läsa 

själva. Hon beskriver även att hon då stannar upp ibland för att hjälpa eleverna fundera på om 

det fanns några svåra ord som behöver redas ut för att man ska förstå texten.  

 

 

 7.1.8 Text- och boksamtal  

Genom intervjuer framkommer det att alla tre lärare arbetar på olika sätt och i olika stor 

utsträckning med text- och boksamtal. I text- och boksamtal använder sig läraren Johanna och 

läraren Inger av de så kallade ”läsfixarna”. ”Läsfixarna” är rollfigurer som representerar olika 

lässtrategier i syfte att hjälpa eleverna minnas vad varje strategi står för (för en mer utförlig 

redogörelse se avsnitt 3.4.5 Rollfigurer kopplade till lässtrategier).  

 

”Läsfixarna” är dock något som läraren Eva valt bort att använda i sin undervisning. Att arbeta 

med text- och boksamtal motiverar lärarna med att eleverna då ska utveckla en läsförståelse 

vilket samtliga lärare beskriver som en viktig del i elevernas läsutveckling. 
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Nedan följer citat där lärarna beskriver hur de arbetar med text- och boksamtal samt deras 

motiveringar till att inkludera eller välja bort de så kallade ”läsfixarna”. 

 
Läraren Eva: Jag försöker att hela tiden det här att vad var det som hände kan du 

återberätta texten för att det är också med den här kvalitetssäkringen dom ska ju visa en 

förståelse för vad de har läst så att det inte bara blir ord så får man ju också stanna upp att 

vet ni vad ja om det är några svåra ord  

Jag: Men läsfixarna som finns använder du något av dom 

Läraren Eva: Nej det har jag inte gjort än de tog ju bort det för att det är många som har 

varit väldigt kritiska mot dom att man förvirrar barnen men jag tror också att det är viktigt 

att man i läsningen får förståelse de måste ju lära sig det här vad står det mellan raderna 

och det är också viktigt i läsningen att man inte tappar det 

 

Här beskriver läraren Eva att hon inte arbetar med ”läsfixarna” eftersom forskning sagt att det 

förvirrar eleverna och således gjort många människor kritiska till dem. Under rubriken ”7.2.1 

Forskning” följer ytterligare motivering till läraren Evas val att på grund av forskning välja bort 

”läsfixarna” i hennes undervisning. Dock säger läraren Johanna något annat:  

 

Läraren Johanna: vi jobbar ju mycket dels med läsförståelsestrategierna redan från början 

och då är det ju mycket då vid högläsningsstunderna som vi jobbar med dom och 

textsamtal och boksamtal då men också så har vi ju våra figurer som är med i alla vi 

försöker ju jag och Maria (en kollega som har matematik och NO) försöker ju jobba ihop 

och hon har ju också tagit till sig dom här strategierna så när hon har NO eller matte så kan 

ju hon också koppla till figurerna […] lässtrategierna dom använder man ju för att man tar 

ju del av forskning och ja man har ju jobbat några år och man märker ju liksom att man 

behöver jobba med läsförståelsen att de inte bara är avkodningen det gäller utan du måste 

ju förstå det du läser och då finns de ju lite olika strategier som den som är en god läsare 

använder ju dom utan att tänka på det men att om man liksom lyfter fram dom och 

medvetandegör barnen om dom så kan ju fler komma dit och dom som är där kan liksom 

förstå vad det är dom gör 

 

Läraren Inger belyser även hon vikten av läsförståelse genom aktiviteterna text- och boksamtal 

och väljer även hon att arbeta med ”läsfixarna” under dessa samtal, dock motiverar hon sitt 

arbete med dem på ett annat sätt än genom forskning:  

 

Läraren Inger: man försöker så gott det går när vi läst att man ställer någon fråga om boken 

för att dom ska på något vis liksom kunna återberätta för just läsförståelsen är en så viktig 

del i läsningen och dom är, dels i ettan men jag tänker också när dom kommer högre upp, 

beroende av just att dom har läsförståelsen med sig och även i andra ämnen också för det 

finns ju en del som kan läsa klockrent men sen liksom inte kan va är det jag ha läst så det 

ät bra om man börjar lite grann redan nu med det […] ”läsfixarna” att man använder dom 

är ju för att man vill hjälpa eleverna just hur man tar sig an en text att man kan ta hjälp där 

till exempel med spågumman och lära dom ja men ta hjälp av bilden och rubriken för då 

kanske du får reda på vad texten handlar om och stanna upp i texten och var den där 

detektiven var de något svårt ord så man inte vara läser 
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Det blir här tydligt att samtliga lärare arbetar med text- och boksamtal i läsundervisningen i syfte 

att hjälpa eleverna utveckla en läsförståelse, något som de anser är en viktig del i 

läsutvecklingen. Dock råder det skilda tankar på vilket sätt man väljer att arbeta med olika 

strategier för att utveckla läsförståelse.  

 

 

7.2 Vilka faktorer anser lärare påverkar läsundervisningens upplägg och 

innehåll? 

Under denna rubrik presenteras kategorin faktorer som påverkar planering och upplägg av 

läsundervisning kopplad till den andra frågeställningen. Kategorin i sin tur är uppdelad i sex 

olika underkategorier: forskning, individanpassning, miljö, resurser varierad undervisning och 

föräldradelaktighet. De faktorer som beskrivs nedan har framkommit under intervjuer med 

deltagande lärare och beskrivs genom såväl återberättande text som genom citat från 

intervjuerna.  

 
7.2.1 Forskning  
Det aktuella forskningsläget är en faktor som alla tre lärare uppger att de tar hänsyn till vad 

beträffar hur de utformar läsundervisningen. De exemplifierar hur de förhåller sig till 

forskningen genom att nämna läsfixarna. Två av lärarna har på basis av forskning kommit fram 

till att läsfixarna är gynnsamt för elevernas läsutveckling:  

 

Läraren Inger: det är vissa såhär studier som säger att läsning liksom att det sjunker, man 

tappar liksom fler sådär på att läsa så man vill liksom försöka bidra till att det inte blir så 

 

Läraren Johanna: lässtrategierna dom använder man ju för att man tar ju del av forskning  

 

Läraren Johanna förklarar vidare hur hon ser att ”läsfixarna” gynnar elevernas läsutveckling 

genom följande citat:  

 

Läraren Johanna: för att de ska få en djupare förståelse för texten och det är väl där dom 

har sett att resultaten har gått ner och så har det forskats en massa och så har dom här 

läsfixarna kommit och nu ha vi ju jobbat en del med dem i skolorna det kanske visar sig 

snart i resultaten  

 

Läraren Eva däremot har på basis av forskning kommit fram till att läsfixarna inte fungerar för 

henne: 

 

Läraren Eva: det har jag inte gjort än de tog ju bort det för att det är många som har varit 

väldigt kritiska mot dom att man förvirrar barnen 

 

Hon beskriver dock att hon tagit del av forskning som visar att läsfixarna har både för- och 

nackdelar. Men hon har valt att inte inkludera dem i sin läsundervisning då hon menar att 

användningen av läsfixarna kan förvirra de elever som har svenska som andraspråk eftersom det 

skulle innebära att de skulle behöva lära sig ytterligare begrepp såsom ”spågumman”. Hon 
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menar här att alla elever kanske inte förstår vad en spågumma är och att det skulle innebära att 

hon behöver börja med att ge eleverna förståelse för vad det begreppet innebär och befästa det 

innan hon kan börja arbeta med vad en spågumma som lässtrategi gör.  

En följdfråga som endast kom upp vid intervjun med Inger var om hon tar del av mycket 

forskning och hon svarade enligt följande citat:  

 

Läraren Inger: både och, jag kan inte säga att jag läser jättemycket men man tar ändå del av 

på något sätt så, alla sociala medier alltså man är på föreläsningar alltså då får du ju det sen 

kan man säkert ta del ännu mer och vi har ju ämnesträffar på skolan som svenskagrupper 

och där delger man ju också varandra och även om inte just jag läst den forskningen så 

kanske du har gjort det och så pratar vi om det men det finns ju jättemycket man skulle 

kunna ta del av  

 

Forskning har alltså olika stor påverkan på hur de väljer att arbeta med läsundervisning, men 

finns ändå med samtliga lärare till viss del. Detta gäller i synnerhet forskning gällande vad 

eleverna tappar inom läsningen eller hur de påverkas av olika aktiviteter i läsundervisningen. 

 

 

 7.2.2 Kunskapsskillnader mellan eleverna  

En ytterligare faktor som identifierats genom intervjuer med alla tre lärarna är att det finns 

kunskapsskillnader mellan eleverna och att lärarna tar hänsyn till dessa genom att individanpassa 

sin läsundervisning. Både Eva, Johanna och Inger beskriver att det är viktigt att man som lärare 

ser till varje elevs enskilda kunskapsnivå för att utgå från den i läsundervisningen. Eva beskriver 

exempelvis att hon ställer olika höga krav på eleverna beroende på var de befinner sig:  

 

Läraren Eva: man får ju hela tiden utgå ifrån varje elev, en del kräver jag av att de skriver 

snyggt men en del vet jag att det tar så mycket fokus om jag skulle gå och sudda varje 

bokstav så ibland får man se på helheten: hänger de med och vet med ljuden och så ja då 

kanske det inte är livsviktigt att G inte håller ihop eller är nedanför linjen  

 

Även Johanna beskriver att man alltid måste se till gruppen och de elever som finns där när man 

väljer hur man ska arbeta med läsundervisningen. Till exempel beskriver hon att även om hon 

arbetar i två olika klasser och har samma grundplanering kan hon behöva lägga upp 

undervisningen på olika sätt för att det ska passa såväl gruppen som helhet och de elever som 

finns där. Följande citat beskriver hur hon anser att man på olika sätt tar hänsyn till gruppen och 

eleverna:  

 

Läraren Johanna: gruppen, eleverna och liksom vilken nivå dom befinner sig på, vad dom 

har för ork och uthållighet. Man kanske måste växla lite snabbare där, lite mera  
 

Läraren Inger ger exempel på varför hon tycker att det är så viktigt att individanpassa och utgå 

från varje individ: 
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Läraren Inger: det som jag tänker som jag sa med barn dom i sin läsutveckling befinner sig 

ju på olika stadier det är ju kanonviktigt för samtidigt det ska ju vara individanpassat vi ska 

möta dom där de befinner sig och dom ska få jobba utifrån sitt så det är ju jätteviktigt och 

speciellt för dom här små där läsningen är så viktig det gäller ju på något sätt där att 

verkligen ha koll, det är lite fingertoppskänsla så att du inte dels ger den där svaga eleven 

en för svår bok och så slår den bakut för läsningen eller likväl den som har kommit långt 

att du måste ge den då en svårare text, den kanske inte kan läsa den här klassiska två 

raderna för då tröttnar den på läsning så de är väl jätteviktigt tänker jag 

 

Hon beskriver här att läsundervisningen kan få dåliga konsekvenser för eleven och dennes 

fortsatta lärande om den inte individanpassas.  

 

 

 7.2.3 Miljö  

Två av de tre intervjuade lärarna uppger miljö som en faktor att ta hänsyn till vid planering och 

upplägg av läsundervisningen. Med miljö menar de här både lokaler och klassrumsklimat. Utan 

att specificera närmre uppger läraren Johanna att hon behöver ta i beaktning vilka förutsättningar 

hon har med exempelvis lokaler då hon planerar läsundervisningen.  

 

Inger beskriver dessutom att hon anser att miljön inuti klassrummet spelar roll och att hon alltid 

försöker skapa en lugn och trygg miljö för eleverna. Detta försöker hon skapa till exempel 

genom att göra aktiviteter där eleverna får göra muntliga framträdanden för varandra exempelvis 

genom att läsa högt för klassen. På så sätt menar hon att eleverna lär sig att känna sig trygga i 

klassen och inför sina klasskamrater.  

 

Inger berättar även att hon försöker göra elevers olikheter till något naturligt i klassrummet för 

att klassrumsklimatet ska bli tryggt och för att ingen ska behöva känna sig annorlunda:  

 

Läraren Inger: de är väl jätteviktigt tänker ja att prata också för hela klassen att vi är olika, 

vi lär in i olika takt och vi tycker olika saker är lätta och svåra så det inte blir en grej av 

varför har du blå bok eller röd eller varför får ni gå och träffa ja Jessica som är vår 

specialpedagog och något sådant utan man försöker avdramatisera det, eller inte 

avdramatisera men prata öppet om det för då märker jag att det blir ingen grej av det utan 

då tänker dom ja du gåt dit och jag går dit 

 

Att eleverna inte får känna sig annorlunda om de behöver gå exempelvis till en specialpedagog, 

utan att det ses som något naturligt menar således Inger bidrar till ett tryggt klassrumsklimat 

vilket i sin tur är gynnsamt för eleverna. 

 

 

 7.2.4 Lärarresurser  

Två av tre lärare berättar att lärarresurser är en faktor som de tar hänsyn till när de planerar 

upplägg och aktiviteter i sin läsundervisning. Johanna berättar att en faktor som hon tar hänsyn 

till då hon planerar och genomför sin läsundervisning är lärarresurser på så sätt att hon måste ta 
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hänsyn till antalet lärare och vilka de lärarna är under lektionen. Läraren Inger menar också att 

lärarresurser spelar roll då hon berättar att vissa aktiviteter genomförs när man är fler lärare. 

Vissa lektionspass då man är fler lärare ger henne möjlighet att genomföra halvklass-pass vilket 

innebär att hon då kan fokusera mer på varje enskild individ.   

 

 

 7.2.5 Heterogena elevgrupper  

Mot bakgrund av att alla tre lärarna vid intervju beskriver att de jobbar varierat i sin 

läsundervisning går det att identifiera ytterligare en faktor som de tar hänsyn till, nämligen att 

elevgrupperna i skolan ofta är heterogena exempelvis vad gäller inlärningsstilar. Deltagande 

lärare i studien tar hänsyn till denna faktor genom att använda ett varierat arbetssätt i sin 

läsundervisning. De beskriver att det handlar om variation i såväl aktiviteter, exempelvis visuellt, 

lyssna efter ljud, arbeta i arbetsboken, ha såväl tyst- som högläsning. Alla menar också att de 

tänker variation när det gäller att arbeta tillsammans i helklass, i grupper, i par eller enskilt. 

Läraren Inger menar att ett varierat arbetssätt för att på så vis gynna alla elever, oavsett 

förutsättningar är ett sätt att ta hänsyn till heterogena elevgrupper: 

 

Läraren Inger: en viktig faktor är att man försöker få in olika arbetssätt, dels tillsammans 

men också enskilt eller i par just för att dom lär sig på olika sätt och dom behöver ha de här 

varierat enskilt, i par, och i grupp 

 

Att de väljer att jobba varierat beskriver även lärarna Eva och Johanna med att alla elever är 

olika, har olika förutsättningar exempelvis med hur engagerade deras föräldrar är och lär sig på 

olika sätt varför de tycker det är viktigt att ha varierade arbetssätt i läsundervisningen. En annan 

positiv sak med att variera läsundervisningen menar de är att eleverna inte lika lätt tappar 

intresset och på så vis motivationen.  

  

 

 7.2.6 Eleverna läser i olika stor utsträckning på sin fritid 

En annan faktor som lärarna tar hänsyn till och som framkommer vid analysen av 

intervjumaterialet är att eleverna läser i olika stor utsträckning på sin fritid. Vissa elever läser 

även hemma på sin fritid medan andra elever enbart läser då de befinner sig i skolan. För att 

komma till rätta med detta anser två av de tre lärarna att föräldradelaktighet är viktigt när det 

kommer till läsläxa. Lärarna Eva och Inger säger båda två att det är viktigt att föräldrarna 

informeras om vikten av att lägga tid på läsläxan för elevens skull. Läsutvecklingen kräver 

många övningstimmar och det är därför viktigt att eleverna övar på läsningen även utanför 

skolan menar Eva. Hon tror att man som lärare måste vara lite tuff gentemot föräldrarna och 

berätta att de behöver sitta ned med sina barn och lägga tid på läsläxan.  

 

Läraren Inger menar också att det är viktigt att föräldrarna görs delaktiga i elevens läsutveckling 

genom läsläxan. Hon berättar att när hon började med läsläxan skickade hon med ett 

informationsbrev till föräldrarna med lite tips om hur de kan hjälpa sina barn:  

 



 

29 
 

Läraren Inger: så får dom läsläxan med sig hem och så läser dom vi har skrivit ett 

infopapper till föräldrarna om det med läsning och läsläxan och hur viktigt det är och minst 

kanske tre gånger att läsa läxan och om dom precis har börjat ettan så kanske dom inte har 

lärt sig läsa än men man kan kolla på bilderna eller man kan kolla på något ord eller man 

kanske vet sin första bokstav i sitt namn så vi skriver liksom lite tips till föräldrarna hur 

dom kan jobba med texten hemma 

 

Genom informationsbrevet berättar Inger att syftet är att göra föräldrarna delaktiga i elevernas 

läsutvecklingsprocess vilket hon menar är en viktig del i processen.  

 

 

 7.3 Sammanfattning av resultat  

Vad beträffar vilka aktiviteter som lärare använder i läsundervisningen och hur dessa motiveras 

visar studiens insamlade data att lärare ofta använder sig av samma aktiviteter och material i 

läsundervisningen. De aktiviteter som identifierats genom såväl observationer som intervjuer är: 

läsläxa, digitala aktiviteter, användning av arbetsböcker, språklekar, skriva sig till läsning, 

sambandet mellan ljud och bokstav, högläsning samt text- och boksamtal. Ett framträdande 

resultat i studien är att lärare använder sig av aktiviteter där sambandet mellan ljud och bokstav 

fokuseras. Aktiviteter som fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav är något som alla tre 

lärare belyser vid intervjuerna. Dessa aktiviteter motiveras med att det är av vikt att eleverna 

befäster kunskap om hur bokstäverna låter för att kunna utveckla sin läsförmåga. Ett annat 

viktigt resultat är att lärarna som ingår i studien anser att det är svårt att hålla läs- och 

skrivundervisning åtskilda. Lärarna menar att läs- och skrivförmåga är två förmågor som går 

ihop med varandra och att man behöver den ena för att kunna utveckla den andra. Därtill är 

läsläxa samt arbete med arbetsböcker aktiviteter som framkommer genom både observationer 

och intervjuer. Att ge eleverna läsläxa motiveras med att det är ett sätt att få eleverna att även 

läsa hemma för att läsningen inte ska bli begränsad till endast skolan. Det framkommer att 

samtliga lärare i studien använder samma arbetsbok, ”Lyckostjärnan”, i sin läsundervisning. 

Denna bok menar lärarna är bra så den har en ökande svårighetsgrad samt varierade uppgifter 

vilket är anledningen till att de använder denna bok i sin undervisning. Därtill motiverar en av 

lärarna, Eva, att boken används eftersom eleverna får möta samma karaktärer i den som de får 

möta i sin läsebok ”Den magiska kulan”.  

 

I fråga om vilka faktorer som lärare tar hänsyn till i läsundervisningen så framkom det i 

intervjuerna att det är framförallt sex faktorer som lärarna anser har en viktig inverkan på hur de 

lägger upp sin undervisning. De faktorer som identifierades i studien är som följer: forskning, 

kunskapsskillnader mellan eleverna, miljö, lärarresurser, heterogena elevgrupper och eleverna 

läser i olika stor utsträckning på sin fritid. Fyra av faktorerna identifierades av samtliga lärare, 

forskning, kunskapsskillnader mellan eleverna, heterogena elevgrupper och eleverna läser i olika 

stor utsträckning på sin fritid. Dessa faktorer tar lärarna hänsyn till genom att nivå- och 

individanpassa sin läsundervisning, försöka göra föräldrarna delaktiga i elevernas läsläxa och 

göra en avvägning vilken forskning som de ska ta hänsyn till baserad elevgruppen. 
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8. Diskussion  
 

I den här delen kommer först en metoddiskussion gällande studiens styrkor och svagheter. Sedan 

kommer en resultatdiskussion där jag först diskuterar resultatet utifrån studiens första 

frågeställning sedan studiens andra frågeställningen och avslutningsvis utifrån det sociokulturella 

perspektivet. 

 

 

 8.1 Metoddiskussion  

För att samla in data till studien genomfördes en metodtriangulering i form av både passivt 

deltagande och delvis deltagande observationer samt semistrukturerade intervjuer. Avsikten var 

att enbart genomföra passivt deltagande observationer, men då jag vid två tillfällen blev 

tillfrågad om hjälp av elever blev jag delvis deltagande observatör. Detta tog dock cirka tre 

minuter och påverkade därför inte min observation på något vis då jag direkt satte mig och 

fortsatte min passivt deltagande observation igen. Genom observationerna kunde jag se vilka 

aktiviteter lärarna verkligen arbetade med i sin läsundervisning. Läraren Eva blev sjuk under 

tiden då jag höll på att samla in data vilket bidrog till ett bortfall av observationer i hennes 

klassrum och därmed genomfördes endast en observation hos henne. Om tid funnits hade fler 

observationer hos Eva genomförts vilket bidragit till mer data till studien.  

 

För att ta del av lärares tankar om vilka faktorer som kan påverka läsundervisningen upplägg 

genomfördes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju utgår ifrån en intervjuguide 

(i detta fall bilaga 1) med några huvudfrågor i olika teman, men frågorna ställs i den ordning som 

det passar och däremellan får den intervjuade prata fritt om det ämne som fokuseras (Stukát 

2011, s. 44; Larsen 2009, s. 84; Fejes & Thornberg 2015, s. 151).  

 

Fördelar med semistrukturerade intervjuer är att forskaren ges möjlighet att ställa följdfrågor om 

något är oklart och dessutom kan tonfall och kroppsspråk ge information som till exempel en 

enkät inte kan ge genom enbart skrift (Stukát 2011, s. 44). Dock är efterarbetet även i denna 

metod tidskrävande (Stukát 2011, s. 45). Vid intervjuer finns det något som kallas 

intervjueffekten. Intervjueffekten innebär att forskaren påverkar informanten att svara på ett visst 

sätt, exempelvis genom ledande frågor (Stukát 2011, s. 43; Larsen 2009, s. 27; Kihlström 2007, 

s. 53). Detta hade jag som intervjuare i åtanke och tänkte noggrant över formulering av frågor 

vid förarbetet med intervjuerna och hela tiden under intervjuerna tänkte jag på hur jag uttryckte 

mig för att inte ställa ledande frågor eller på annat sätt påverka informanternas svar.  

 

En svaghet med studien är dock att två av de deltagande informanterna jobbar på samma skola 

och därmed till stor del genomför samma planeringar i sin läsundervisning. Om alla tre 

informanter jobbat på olika skolor kanske ytterligare aktiviteter och faktorer blivit synliggjorda.  

 

Genom att ha beskrivit genomförande och analys noggrant är syftet att en annan forskare ska 

kunna genomföra samma studie. Dock är det mina personliga tolkningar som ligger till grund för 

resultatet vilket innebär att någon annan kanske inte tolkar resultatet eller uppmärksammar 
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samma mönster som jag gjort varför resultatet kan bli annorlunda om någon annan genomför 

samma studie.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i årskurs 1 motiverar sina val när det gäller 

att utveckla barnens läsförmåga i ämnet svenska. De resultat som framkommit i studien 

diskuteras nedan och jämförs utifrån såväl den tidigare forskning som presenterats under avsnitt 

”4. tidigare forskning” samt utifrån det sociokulturella perspektivet och dess begrepp som 

beskrivits under avsnitt ”5. teori”.  

 

Vad beträffar vilka aktiviteter lärarna använder i läsundervisningen framkom det i denna studie 

att lärarna framförallt använder åtta olika läsundervisningsaktiviteter. Dessa aktiviteter är till stor 

del likadana oavsett vilken lärare det rör sig om, dock går det att urskilja viss variation 

exempelvis beroende på elevgruppen.  

 

Något som denna studie kommer fram till är att alla de tre deltagande lärarna arbetar med samma 

arbetsbok, ”Lyckostjärnan”. Tidigare forskning gjord av Sandberg (2012) finner också att de 

lärare som deltar i hennes undersökning använder sig av samma arbetsböcker. Det hade här varit 

intressant att få reda på vilka arbetsböcker det rör sig om i Sandbergs (2012) studie då 

”Lyckostjärnan” tycks vara en populär arbetsbok som informanterna i denna studie motiverar 

med att den innebär både variation och är gynnsam för alla elever oavsett utvecklingsnivå. 

Dessutom visar såväl studien som den tidigare forskningen att aktiviteter där sambandet mellan 

ljud och bokstav fokuseras tycks vara ett vanligt inslag i läsundervisningen. Detta menar 

samtliga lärare i denna studie är en kunskap som är viktig att befästa då det är av vikt för att 

läsutvecklingen ska vara gynnsam vilket dessutom är anledningen till att de använder sådana 

aktiviteter. Detta är ett resultat som även identifierats av tidigare forskning (se t.ex. Skoog 2012; 

Sandberg 2012), både när det gäller att lärare använder sig av sådana aktiviteter och hur lärarna 

motiverar sitt användande av aktiviteter som fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav. 

Sambandet mellan ljud och bokstav är vad Fridolfsson (2015, s. 106–107) beskriver som 

ljudningsmetoden. Denna metods styrka menar Fridolfsson (2015, s. 108) är att den leder till 

säker avkodning vilket är av vikt i läsinlärningen och även stämmer överens med hur 

informanterna motiverar sitt val att använda aktiviteter där sambandet mellan ljud och bokstav 

fokuseras. Ytterligare en aktivitet som lärarna använder i sin läsundervisning i syfte att utveckla 

läsförståelse hos eleverna är text- och boksamtal. Skolverket (2017b, s. 253;258) skriver att 

lässtrategier är en del i läsundervisningen som lärare ska både lära ut och bedöma och för att 

synliggöra olika lässtrategier i text- och boksamtal använder sig två av studiens informanter av 

de rollfigurer som kallas för ”Läsfixarna” (Westlund 2009, s. 192). Att läs- och skrivutveckling 

samverkar och att de båda förmågorna är gynnsamma att arbeta med tillsammans har 

framkommit i en amerikansk studie som Skolverket (2018) hänvisar till. Detta resultat är något 

som samtliga informanter i studien instämmer med. Informanterna menar att läs- och 

skrivinlärning behöver ses som två parallella processer som inte går att skilja på. Då denna studie 

likt tidigare forskning (se t.ex. Sandberg 2012; Skoog 2012) finner vissa likartade aktiviteter i 
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läsundervisningen går det att dra slutsatsen att det finns forskningsskäl att använda dessa 

aktiviteter i läsundervisningen.  

 

Dock visar den forskning som presenterats på sex gemensamma nämnare i läsundervisningen, 

medan den här studien finner åtta olika aktiviteter som lärare använder i sin läsundervisning. Att 

detta resultat skiljer sig åt kan bero på att den här studien fokuserar på just aktiviteter som 

synliggörs i lärares läsundervisning genom observationer och intervjuer, medan forskningen inte 

fokuserar på enbart aktiviteter utan på gemensamma nämnare i läsundervisningen såsom 

exempelvis hur den dialog som äger rum i klassrummet ser ut.  

 

När det gäller vilka faktorer som lärare tar hänsyn till i sin läsundervisning identifierades sex 

faktorer vilket även den tidigare forskning som inkluderats under avsnitt ”4. Tidigare forskning” 

gjort. Den tidigare forskningen (Tjernberg 2013; Alatalo 2011; Frank 2009) fann att faktorer som 

är viktiga för att elevers läsutveckling ska vara framgångsrik är individanpassning, miljö, 

varierad undervisning samt föräldradelaktighet. Detta ligger i enlighet med denna studie som 

finner att faktorer som lärare tar hänsyn till vid planering av läsundervisning är att elevgrupper är 

heterogena varför läsundervisningen behöver varieras för att erbjuda alla elever arbetssätt som är 

gynnsamma för dem. Därtill nämner även informanterna i min studie miljö som en faktor samt 

att det finns kunskapsskillnader mellan eleverna varför undervisningen behöver individanpassas. 

Och den fjärde gemensamma faktorn som även denna studie finner är att eleverna läser olika 

mycket på sin fritid. Därför anses föräldradelaktighet vara av vikt i elevernas läsutveckling 

vilket informanterna försöker skapa genom läsläxor.  

 

Dock är det intressant att mina informanter även betonar forskning och resurser som viktiga 

faktorer, något som inte identifierats av den tidigare forskningen som inkluderats i denna studie. 

Den tidigare forskningen (se t.ex. Alatalo 2011) däremot nämner att faktorer som påverkar en 

framgångsrik läsutveckling hos eleverna är att lärarna intar ett reflekterande förhållningssätt samt 

att det är betydelsefullt att lärare har kunskap om begreppen fonem samt fonemisk- och 

fonologisk medvetenhet. En anledning till att det finns skillnader kan vara att mina intervjufrågor 

formulerats på ett sådant sätt att de faktorer som forskningen tar upp inte nämns av studiens 

informanter då intervjufrågorna eftersöker faktorer som informanterna tar hänsyn till medan 

forskningen identifierat faktorer som leder till en framgångsrik läs- och skrivutveckling.  

 

Vad vi kan se utifrån denna studie är att undervisningen i skolan kan förstås utifrån det 

sociokulturella perspektivet då lärande och samspel är framträdande i undervisning vilket är 

utgångspunkt för perspektivet. Genom att individ- och nivåanpassa säkerställer lärarna att 

läsundervisningen sammanfaller med varje elevs proximala utvecklingszon (Säljö 2014, s. 305–

306) och att läsutvecklingsmålet med hjälp av stöttning ligger inom räckhåll för eleven. Vad 

beträffar stöttning så är det en central beståndsdel i lärarnas undervisning. De hjälper eleverna att 

tillägna sig kunskap inom proximala utvecklingszonen genom att stötta, scaffolding (Säljö 2014 

s. 305–306; Säljö 2015 s. 100). Detta görs exempelvis genom att eleverna ges olika böcker så att 

de ges rätt sorts utmaningar som varken är för svåra eller för lätta vilket i sin tur leder till 

utveckling av läsförmågan.  
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Ett annat viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är mediering (Säljö2014, s. 298) som är 

något som också kan sägas genomsyra lärarnas läsundervisning. Lärarna använder sig av olika 

redskap såsom böcker och bokstäver (Säljö 2014, s. 301; 305). 

 

 

 8.3 Konklusion  

Studiens insamlade material visar att läsundervisningen på ett övergripande plan är enhetlig då 

lärarna använder sig av samma aktiviteter men att det ändå finns utrymme för viss variation 

beroende på eleverna och elevgruppen. Vad som är positivt med att läsundervisningen tycks vara 

enhetlig är att det bidrar till att elever får en likartad utbildning oavsett vilken skola de går på då 

läsundervisningen utgår från vissa fastställda ramar (Skolverket 2017b) men lärarna ändå kan 

jobba på olika sätt inom dessa ramar. En nackdel med att läsundervisning är enhetlig kan dock 

vara att lärare arbetar på samma sätt vilket innebär att ingen gör något nytt i läsundervisningen. 

Detta kan leda till att det inte sker någon utveckling av undervisningen.  

 

Såväl tidigare forskning som denna studie visar att en viktig faktor som lärare tar hänsyn till vid 

planering och genomförande av sin läsundervisning är att elevgrupper är heterogena och att 

läsundervisningen därför behöver nivåanpassas. Därtill är en viktig faktor som identifieras i 

denna studie att det finns kunskapsskillnader mellan eleverna. Därför menar deltagande 

informanter att undervisningen behöver individanpassas och utgå ifrån såväl gruppen som helhet 

men även varje enskild elev för att läsundervisningen ska vara gynnsam för eleverna och ge dem 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Det positiva med att undervisningen 

individanpassas är att alla elever får möjlighet att nå såväl så långt de kan i sin läsutveckling som 

de uppsatta målen för läsundervisningen. Men att elevgrupper är heterogena och undervisningen 

därför individanpassas kan till viss del tolkas som en motsägelse till den enhetliga 

läsundervisningen vilken, som nämnts ovan, kan ses som att alla elever ges en likartad 

utbildning.  

 

 

8.4 Vidare forskning  

Genom denna studie har det framkommit att lärare till stor del använder samma aktiviteter i 

läsundervisningen men att det är av vikt att läsundervisningen individ- och nivåanpassas. Det 

vore intressant att forska vidare och se på vilka olika sätt som lärare individanpassar 

läsundervisningen då de samtidigt behöver ta hänsyn till klassen som en enhetlig grupp.  
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Bilaga 1  
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Har du arbetat på många olika skolor? 

  

 

Aktiviteter i läsundervisningen i årskurs 1  

 Vilka aktiviteter använder du i läsundervisningen i årskurs 1? 

 Varför använder du just dessa aktiviteter?  

 Hur anser du att dessa aktiviteter gynnar elevernas läsutveckling?  

 

 

Faktorer som påverkar lärares val av aktiviteter i läsundervisningen  

 Vilka olika faktorer tar du hänsyn till när du planerar upplägg och aktiviteter i din 

läsundervisning? 

 Varför anser du att just dessa faktorer är viktiga att ta hänsyn till?  

 Hur tar du hänsyn till dessa faktorer?  
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Bilaga 2  
 

 
 
 

Informationsbrev om en intervju och observationsstudie kring 
verksamma lärares arbete och tankar kring läsundervisning. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Undersökningen syftar till att undersöka lärares arbete och tankar kring den tidiga läsundervisningen i 

årskurs 1. Studien utgår från ett lärarperspektiv och ämnar till att ta reda på vilka aktiviteter som lärare 

använder i läsundervisningen samt vilka faktorer som de beskriver påverkar hur undervisningen planeras 

och genomförs.  

 

Lärarna som tillfrågas är verksamma i årskurs 1 och undervisar i svenska. Totalt kommer 3 lärare tillfrågas 

om att delta i undersökningen. Observationerna kommer ske under minst en lektion där läsundervisning är 

i fokus och intervjun beräknas ta mellan 30–40 minuter. Såväl observationer som intervju kommer ske 

under veckorna 6–7 på skolan eller annan överenskommen plats. 

 

 Ditt deltagande i denna undersökning kommer hanteras konfidentiellt vilket betyder att dina svar 

inte kommer kunna kopplas samman med vem du är eller vilken skola du arbetar på. Intervjun 

kommer spelas in förutsatt att du godkänner det. Inspelningens syfte är att underlätta mitt senare 

arbete med att formulera svaren till en text. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet och så fort examensarbetet blivit godkänt kommer inspelningen makuleras. 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett 

så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 

personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud.   

Jag som genomför studien heter Madeleine Söderberg och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet 

med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3 på Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete på avancerad nivå vid Högskolan Dalarna.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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