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Abstract 

 

Syftet med min studie var att undersöka hur erfarna lärare uttrycker sig kring grundläggande 

läsinlärning och hur de ser på vad som inverkar på läsinlärning, detta eftersom kunskap i att 

läsa är en förutsättning för att utveckla läsförståelse. Jag använde mig av kvalitativa 

intervjuer och intervjuade sex erfarna lärare för att undersöka om deras syn på läsinlärning 

hade förändrats över tid och i så fall på vilket sätt. I studien presenteras olika 

läsinlärningsmetoder och förutsättningar för att utveckla läsförståelse vilket också de 

intervjuade erfarna lärarna fick ge sin syn på. 

 

Resultatet visar att de erfarna lärarna hade en hel del gemensamma aspekter kring vad som 

ansågs av stor vikt för grundläggande läsinlärning, som till exempel; att utgå från barnen; lust 

och glädje; samt intresse och vilja. Synen på läsinlärning hade hos samtliga erfarna lärare 

utvecklats och fokus hade flyttats från färdighetsträning till innehåll. Någon optimal metod 

framkom egentligen inte utan lärarna i studien gjorde en egen mix och plockade vad de 

kallade ”godbitarna” ur de olika metoderna och skapade därmed en egen unik metod som de 

ansåg passade dem och deras elever. Lärarna diskuterade också samtalets betydelse för att 

utveckla läsförståelse, att få rita, skriva och tala om det man har läst.  

 

 

Ämnesord: läsinlärning, läsförståelse, läsinlärningsmetoder, ljudmetod, helordsmetod 
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1. Inledning     

”I begynnelsen var ordet. Och så kom man på att det gick att sätta samman ord till sagor och 

historier. Och så kom man på att det gick att trycka sagorna och historierna i böcker. Och så 

kom man på att sätta böckerna i händerna på barn. Och då hände det något märkligt med 

orden. I strålglansen av barnens fantasi började de lysa, de fick ett liv som de inte förut hade. 

Det behövdes ett visst slags samarbete mellan orden och barnen för att ur de där små 

förunderliga krumelurerna mellan ett par bokpärmar bilder skulle manas fram, så klara som 

bara ett barns fantasi kan måla dem. Barnen skapade bilder – från dunkla sagoskogar och 

gröna indianstigar, av lägereldar som för länge sen slocknat och av piratskepp som för länge 

sedan gått i kvav, bilder från kända världar och okända, av nära ting och av fjärran underverk, 

och det var en styrka, en intensitet i bilderna, som överträffade allt som fanns i ”verkligheten”. 

Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dag barnens fantasi inte längre orkar skapa 

dem, den dagen blir mänskligheten fattig. Allt stort som skedde i världen, skedde först i någon 

människas fantasi, och hur morgondagens värld ska se ut, beror i hög grad på det mått av 

inbillningskraft som finns hos de där som just nu håller på att lära sig att läsa...”                                                                                                                                                                                             

                                (Astrid Lindgren, i Karnstedt, 1991, s. 27)  

 

Lindgrens text ger uttryck för vad det är som ska behandlas inom denna uppsats, det vill säga 

vikten av att kunna läsa, skapa ett inre scenario och på så sätt skapa en förståelse för det som 

lästs. En förståelse som precis såsom Lindgren uttrycker det är nödvändigt för människan.  

 

Ett av lärares viktigaste uppdrag är att lära barn att läsa, men det räcker inte med det. De 

måste väcka barns intresse för olika texter och för litteraturens värld, få dem att läsa bortom 

raderna och skapa sin egen inre föreställningsvärld. Förutom att lära barn att läsa och väcka 

deras läslust måste lärare också få dem att behålla lusten, få dem att se meningsfullhet med 

sitt läsande. För att bli goda läsare finns det inga genvägar, en god läsare blir man enbart 

genom att läsa, läsa och åter läsa. När man läser utökas ordförrådet och därmed underlättas 

läsförståelsen och möjligheten att förhålla sig till händelser i omvärlden. Vikten av att läsa 

kan även ses utifrån utvärderingen av PISA 2009 (Skolverket, 2010) där det visar sig att barn 

som läser mycket på sin fritid också når bättre resultat när det gäller att uppnå läsförståelse.  
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1.1 Bakgrund 

PISA står för ”Programme for International Student Assessment” och är en internationell 

utvärderingsstudie som undersöker 15-åringars förmågor och attityder till läsförståelse, 

matematik och naturvetenskap. Tyngdpunkten ligger på de förmågor som krävs för att leva i 

vårt moderna samhälle såsom: ”att kunna förstå och kritiskt granska information. En 

förutsättning för att tolka och bearbeta information är grundläggande kunskaper inom olika 

ämnesområden” (Skolverket, 2010, s. 20). Utvärderingsstudien genomförs dels genom prov 

och dels genom enkäter. Studien har utförts vart tredje år med start år 2000. Vid varje tillfälle 

är ett av områdena i fokus, 2009 var det läsförståelse. Det var andra gången som läsförståelse 

var i fokus och därför kunde mer omfattande jämförelser göras av elevers förmåga i 

läsförståelse över tid. Elevernas svar tolkas med hjälp av PISAs speciellt framtagna 

mätinstrument och via resultaten jämförs de olika medverkande länderna vilket i sin tur 

mynnar ut i en rankinglista. Rankinglistorna används sedan främst på regeringsnivå för att 

diskutera utbildningssystem, men även i massmedia för att driva skolfrågor.  

 

Kreiner (2011) har ifrågasatt PISA undersökningarna och deras mätmetoder. Han skriver i sin 

rapport:”PISA´s measurement foundation is not solid. It is crumbling.”(s. 28). Kreiner anser 

att PISA´s mätmetod är felaktig och han skräder inte orden när han skriver: ”we do suggest 

that it is better not to take PISA´s results seriously” (s.31). 

 

Kreiner framhåller, efter att ha undersökt tester från 2006, att man inte kan lita på de slutsatser 

gällande rankingen som kommer fram i PISA undersökningarna. Efter att ha använt PISA´s 

egna tolkningsmodeller kunde han placera Sverige på alltifrån 31: a till 4: e plats beroende på 

vilken fråga han fokuserade. Det viktiga i dessa undersökningar är kanske inte rankingen i sig, 

även om det är det som framställs i media och används av politiker, utan snarare detaljerna 

kring resultatet man kommit fram till och de jämförelser man kan göra.     

 

Enligt PISA undersökningen 2009 presterar Sveriges 15-åringar genomsnittligt om man 

jämför med andra länder. Men om man tittar tillbaka på undersökningarna från tidigare år då 

Sverige låg över genomsnittet ser man en tydlig nedgång i resultatet. Skillnaden mellan 

högpresterande och lågpresterande elever har ökat och Sverige är nu det land i Norden som 

har störst skillnad mellan dessa grupper av elever. Liknande resultat kan också skönjas i 

PIRLS 2006 (Skolverket, 2007a), som är en undersökning av förmåga i läsförståelse hos 
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elever i årskurs fyra. I sammanfattningen av resultatet från PISA 2009 (Skolverket, 2010) kan 

man också utläsa att det är andelen svaga läsare som har ökat, även om alla har tappat överlag 

är det de svaga läsarna som tappat mest. Man kan också se att det är skillnad i flickor och 

pojkars resultat då pojkarnas läsförståelse har en större nedgång. 

 

Vad denna försämring i läsförståelse kan bero på debatteras ofta. Skolverket (2010, s.92) 

framhåller några möjliga förklaringar. Förändringar av elevers läslust och läsvanor kan vara 

en faktor då enkät- och provsvaren visade på att läslust och läsprestationer hänger samman. 

Elever läser kanske inte fackböcker och skönlitteratur lika mycket längre efter datorns 

intågande i samhället. De läser kanske mera på nätet och då kortare texter om det specifika de 

vill ha reda på, upplevelser genom olika dataspel kanske har ersatt skönlitteraturen. 

 

Decentraliseringen på 90-talet innebar strukturella förändringar i det svenska skolsystemet. 

Ansvaret lades över på kommunerna vilket i sin tur ledde till ekonomisk orättvisa mellan 

skolorna genom att kostnader för skolan och därmed lärartäthet såg olika ut i kommunerna. 

Skolvalsreformen har också bidragit till en ökad konkurrens mellan skolorna och därmed kan 

ekonomin för skolor inom samma kommun se väldigt olik ut. Skolverket (2010) menar att 

detta i sin tur kan ha lett till en ökad segregering mellan olika elevgrupper.   

 

Som en tredje möjlig faktor anges frågan om förändringar av arbetsformer i skolan. Detta är 

inget som kunnat baseras direkt på PISA undersökningen utan genom kunskapsöversikter som 

sammanställts på uppdrag av Skolverket (2007; 2009b), där det har framkommit att skolornas 

arbetssätt har förändrats under 90-talet. Det kom nya styrdokument i början av 90-talet som 

gav lärarna en större frihet och lämnade ett större utrymme för lärarnas egna tolkningar av hur 

undervisningen skulle utformas. Detta ledde till en ökad individualisering i den bemärkelsen 

att lärare tog ett steg tillbaka och lät elever ha eget arbete utan någon direkt inblandning från 

läraren. Individualiseringen var inget som gynnade elevers läsutveckling. Forskning 

(Skolverket, 2007) visar att formell färdighetsträning dominerar den tidiga läs- och 

skrivundervisningen och att betoning på innehåll och funktion saknas. 

 

I anslutning till vad som framkommit i PISA undersökningen 2009 samt ovanstående 

kunskapsöversikter kommer min undersökning att handla om arbetsformer kring läsinlärning 

och läsförståelse och om synen på dessa har förändrats över tid. Lärare idag har en viktig roll 

när de tar sig an att lära barn att läsa och utveckla läsförståelse. Det kanske inte finns någon 
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optimal metod att arbeta utifrån, det kanske mer handlar om ett förhållningssätt, hur lärare 

förhåller sig till texter och litteratur det vill säga hur lärare för in innehåll och funktion i 

undervisningen. 

 

1.2 Syfte 

Enligt PISA undersökningarna har svenska elever svårt med läsförståelsen, ett problem som 

dessutom har ökat under 2000-talet. Eftersom kunskap i att läsa är en förutsättning för att 

utveckla läsförståelse har jag för avsikt att undersöka hur erfarna lärare ser på grundläggande 

läsinlärning. Jag har valt att undersöka hur erfarna lärare uttrycker sig kring grundläggande 

läsinlärning och hur de ser på vad som inverkar på läsinlärning. Erfarna lärare har upplevelser 

av läsinlärning över tid vilket kan ge ytterligare kunskaper. 

 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågeställningar är: 

 Finns det något gemensamt i lärarnas beskrivningar av vad som är viktigt inom 

läsinlärning? 

 Hur beskriver lärarna att deras syn kring läsinlärning förändrats under deras 

verksamma år? 

 Är det någon specifik läsinlärningsmetod som de medverkande lärarna förespråkar?  

 Vad menar de medverkande lärarna är viktigt för att elever ska utveckla läsförståelse? 
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2. Forskningsbakgrund 

Att vara läskunnig har inte alltid varit en självklarhet. Under flera årtionden har synen på 

läsinlärning förändrats. Vad som är tydligt är att sättet att arbeta, metoderna, under årens lopp 

har varierat men man kan ändå urskilja vissa tankar och idéer som följt med under åren och är 

högaktuella än idag.  

 

Forskningsbakgrunden inleds med en historik kring läsinlärningen. Därefter följer en 

beskrivning av de två dominerande läspedagogiska traditionerna i Sverige, ljudmetoden – 

phonics och helordsmetoden – whole language, och några av de läsinlärningsmetoder som 

anses tillhöra respektive tradition. En beskrivning av begreppet läsförståelse och aktuell 

forskning kring denna samt aktuell forskning kring läsinlärning och diskussioner kring detta 

avslutar studiens forskningsbakgrund.  

 

2.1 Historik kring läsinlärning 

När läsinlärningen började uppmärksammas på 1600-talet var det i huvudsak för att kunna 

läsa bibeln. 1686 års kyrkolag föreskrev allmän läskunnighet och det var präster och biskopar 

som stod för undervisningen till en början, senare förflyttades ansvaret till hemmen. 

Undervisningen kontrollerades genom husförhör, då man skulle ha rätt på frågor ur katekesen. 

Klarade man inte av detta kunde man råka ut för straff som böter och i vissa fall även 

fängelse. För att bland annat få lov att gifta sig var man tvungen att behärska läsningens 

konst. I detta första skede av läsningens historia var det viktigt att man kunde återge 

katekesen och bibeln ordagrant, det gällde att läsa rätt, någon läsförståelse var det inte tal om 

på den tiden (Längsjö & Nilsson, 2005; Hedström, 2009). 

 

Vid 1800-talets mitt räknades större delen, 85-90 procent av den vuxna populationen som 

läskunniga (Längsjö & Nilsson, 2005). I början av 1800-talet började man med serieutgivning 

av böcker. Det gjorde att böcker blev billigare och alltså kunde fler människor ha råd att köpa 

böcker. Dessutom utvecklades fotogenlampan under 1800-talet vilket ledde till att man hade 

ljus för att kunna läsa på kvällarna och under vintern. Allt detta ledde till att läsning blev en 

alltmer vanlig fritidssysselsättning. Anmärkningsvärt är att de allra flesta lärde sig att läsa, 

men de fick ingen undervisning i att skriva. Denna ordning, att lära sig läsa innan man lärde 

sig att skriva, behölls också senare när den allmänna skolan infördes. 
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1842 kom vår första skolstadga och folkskolan infördes, fortfarande låg dock läs-

undervisningens ansvar på hemmen. 1858 infördes småskolan, då med uppgiften att lära 

barnen att läsa. Lärarna var till en början outbildade, krav på utbildade lärare kom först 1918 

(Isling, 1991). 

 

I småskolan användes till en början bokstaveringsmetoden vid läsinlärningen, denna metod 

hade använts såväl i hemmen som av kyrkan. Den gick till så att man uttalade namnen på 

bokstäverna i en stavelse åt gången och sedan hela stavelsen. När alla stavelserna gåtts 

igenom på detta sätt sa man hela ordet. ”För ordet skomakare blev det s-k-o (äss-kå-o) säger 

sko, m-a (ämm-a) säger ma, k-a (kå-a) säger ka, r-e (ärr-e) säger re, säger skomakare” 

(Längsjö & Nilsson 2005, s. 31-32). 

 

Den så kallade ljudmetoden kom från Tyskland i mitten av 1800-talet (Isling, 1991). Lärarna 

var inte speciellt mottagliga för nya metoder och det dröjde lång tid innan denna metod 

utmynnade i svenska läseböcker och lärarhandledningar. Normalplanen som kom 1878 

innebar ett krav på att man skulle integrera läsning och skrivning till en så kallad 

skrivläsmetod. Tre saker om varje bokstav skulle läras ut: ljud, ljudtecken och ljudnamn. 

Ljudnamn kunde vara exempelvis nysljudet (tj, kj, k etc) eller flåsljudet (h), detta ansågs vara 

ett stöd för minnet för barnen. Ljudnamnet försvann dock när undervisningen övertogs av 

utbildade småskollärarinnor då det inte helt oväntat bedömdes vara krångligt. Syftet med 

undervisningen var att barnen skulle tränas i välläsning, de skulle läsa korrekt och klart och 

helst med rikssvenska. 

 

Längsjö & Nilsson (2005) beskriver att Siljeström redan 1859 gav ut en läsebok som 

baserades på ordbildsmetoden, ett annat namn för helordsmetoden. Han hade varit utomlands, 

i USA, och stött på metoden där. Den väckte dock starka reaktioner i Sverige. 

Ordbildsmetoden återkom dock under åren, dels i början på 1900-talet genom Kruse och 

Löwenhielm och dels 1964 genom Doman. Ordbildsmetoden användes redan på små barn för 

att lära dem läsa. Man utgick ifrån av barnet välbekanta ord och skrev dessa på en skylt. 

Barnet utsattes upprepade gånger för skylten då den vuxne uttalade ordet tydligt. På detta sätt 

lärde sig barnet så småningom att känna igen ordet och uttala det när skylten visades. Barnet 

byggde på detta sätt upp ett eget ordförråd som det kunde känna igen. Senare utvecklade man 

detta och arbetade med orden, sorterade och satte ihop till meningar. Detta var dock inte första 
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gången metoden beaktats i Sverige. Söderbergh (1988) berättar om en författare som kallade 

sig Cadmus som kom ut med en liten skrift ” Julklapp – eller Lättaste Sättet att lära Barn 

Läsa” redan år 1800. Skriften innehöll en handledning och lappar med förtryckta ord som det 

lilla barnet skulle utföra olika slags lekar med. Genom denna informella träning skulle redan 

mycket små barn kunna lära sig att läsa.   

 

Efter att ha utgått från bibeln, katekesen och läseböcker med moraliserande texter ställde 

lärarna i början på 1900-talet helt andra krav på läseböckerna, de skulle vara intressanta för 

barnen och ge dem en inblick i litteraturen. Selma Lagerlöf och Elsa Beskow var författare 

som anlitades. Bland annat Lagerlöfs Nils Holgersson skrevs i början på 1900-talet efter en 

beställning från Sveriges allmänna folkskollärarförening.  

 

Under 1930-talet ifrågasatte Gottfrid Sjöholm vad det innebar att kunna läsa (Längsjö & 

Nilsson, 2005). Han ställde sig frågan om det räckte att kunna avkoda en text för att säga att 

man kunde läsa, han undrade om man inte måste ha en förmåga att uppfatta innehållet för att 

säga sig kunna läsa. Han ansåg det senare och förespråkade välläsningen. Genom att lyssna 

till hur barnen betonade i sin läsning kunde man avgöra huruvida de tillägnat sig innehållet 

eller inte.  

 

Nu ska vi läsa var en ny läslära som kom ut på 1950-talet, som har reviderats åtskilliga gånger 

och bytt namn till Nu läser vi och senare Vi läser. Den har publicerats i årtionden och används 

alltjämt ute på skolorna idag. Läsläran utgår från ljudmetoden och går från del till helhet, det 

vill säga från ljudet/tecknet till ordet. Längsjö & Nilsson (2005) berättar att i anknytning till 

läsläran gav dock författarna ut en handledning där de förde en diskussion kring olika metoder 

och menade att det var dumt att förbinda sig till att använda en metod, det var bättre att låta de 

olika metoderna samverka på ett genomtänkt sätt. 

 

1956 och 1960 gav Kungliga Skolöverstyrelsen ut häften med direktiv om hur man lämpligen 

skulle bedriva undervisningen av läs- och skrivfärdigheter. Det var väldigt tydliga 

instruktioner om hur man skulle gå tillväga och instruktionerna byggde på ljudmetoden, även 

om det påpekades att detta inte skulle tas som ett ställningstagande. Vidare framhölls det att 

det var viktigt att tydliggöra målet med läsningen för barnet, få det att känna lust och att 

uppmuntra det att söka sig till god litteratur (Längsjö & Nilsson, 2005). I häftet som gavs ut 
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av Kungliga Skolöverstyrelsen togs det inte upp någonting om skrivning, det sågs som 

separata delar oberoende av varandra, och läsningen var det som kom först. 

 

På 1970-talet hände det kontroversiella förändringar i läsundervisningens historia. Ulrika 

Leimar lanserade LTG-metoden, läsning på talets grund. Leimar ansåg att läslärorna var 

tråkiga, de utgick inte ifrån barnets värld och de var svåra att individualisera det vill säga att 

möta barnet på dess nivå. Hon förkastade därmed läslärorna och introducerade sin egen metod 

som bygger på att barnen gör en egen text tillsammans med läraren som de sedan arbetar 

vidare med på olika plan. Man utgick ifrån barnens eget ordförråd och deras upplevelser. I 

metoden utgick man från helheten (texten) till delarna (ord/ljud) för att sedan återgå till 

helheten igen, texten i sitt sammanhang. LTG-metoden avvek från tidigare metoder eftersom 

den framförallt betonade innehållet och förståelsen (Hedström, 2009). 

 

”Mycket av det som Leimar utvecklade och som då sågs som revolutionerande tas idag för 

givet. Flera av de studerande som idag utbildar sig till lärare tror att sådant som diktering och 

händelseböcker är ”traditionella” inslag i skolans läsundervisning, eftersom de själva mött det 

under sin skolgång” (Längsjö & Nilsson 2005, s. 67).  

 

Leimars metod, LTG, var upptakten till en polarisering inom svensk forskning gällande 

ljudmetoden – phonics och helordsmetoden – whole language. Skillnaden mellan dessa två 

synsätt kommer att behandlas i nästa avsnitt. 

 

2.2 Läspedagogiska traditioner och läsinlärningsmetoder 

Läsinlärningen kan delas in i två olika traditioner som skiljer sig åt på vissa punkter. En del 

läsinlärningsmetoder anses tillhöra den ena sidan, ljudmetod – phonics, medan andra 

läsinlärningsmetoder anses tillhöra den andra sidan, helordsmetod – whole language. Nedan 

görs en kort redogörelse för dessa två traditioner och i samband med redogörelserna följer en 

beskrivning av läsinlärningsmetoder som vanligtvis räknas in under respektive tradition. 

2.2.1 Ljudmetod – phonics       

Phonics är ett annat namn för ljudmetoden som tidigare skrivits kom från Tyskland redan i 

mitten av 1800-talet. Ljudmetoden kan också benämnas bottom-up (Taube, 2007) eftersom 
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det är en syntetisk metod vilket innebär att man utgår från delarna, bokstäverna och dess ljud 

för att gå till helheten, ord och senare meningar. Begreppet induktion kan också användas här 

eftersom barnet genom att höra ljuden b-i-l inser att ordet blir bil. Betoningen ligger på 

avkodning av ord och att avkodningen ska automatiseras för att barnet i ett senare skede helt 

kan fokusera på att nå förståelse. Frost (2002, s.12) anser att följande punkter sammanfattar de 

viktigaste aspekterna inom ljudmetoden;  

 Att lära sig att läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer. 

 Medvetenhet om fonem har en avgörande betydelse för att man ska kunna bygga upp 

säkra korrespondenser mellan bokstav och ljud, vilket är förutsättningen för att man ska 

kunna lära sig att läsa. 

 Att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord. 

 För att man ska tillägna sig innehållet måste det finnas en säker avkodning av ord. 

 För att man ska lära sig att läsa krävs anpassade texter 

Inom ljudmetoden finns det ett antal olika varianter, här följer en presentation av de i Sverige 

idag vanligast förekommande.        

2.2.2 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen (2011) utarbetades som ett projekt 1993/94 av en grupp psykologer, 

bland annat Frost, tillsammans med den svenske professorn Ingvar Lundberg. De gjorde en 

vetenskaplig studie med danska förskolebarn. Genom att använda sig av ett strukturerat 

upplägg med dagliga stunder av riktade språklekar drog forskarna slutsatsen att barn genom 

systematiska språklekar utvecklade en förmåga att uppmärksamma språkljud, så kallade 

fonem. Detta visade sig vara särskilt gynnsamt för de barn som riskerade att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. På olika sätt bearbetas följande områden på ett lekfullt sätt; lyssnande och 

koncentration, rim och ramsor, uppdelning i meningar och ord, uppdelning i stavelser samt 

uppdelning i fonem. Målet med språklekarna är att barn ska upptäcka den alfabetiska 

principen, sambandet mellan ljuden och bokstäverna. När barn förstått detta kan de sedan 

ljuda ihop bokstäver till ett ord. 

Metoden omarbetades för att passa svenska förhållanden och står numera inskriven i många 

kommuners utvecklingsplaner. Denna modell arbetar man framförallt med i förskoleklassen 
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för att eleverna ska föreberedas inför läs- och skrivinlärningen. Vid behov repeterar man vissa 

delar i början av årskurs 1. 

2.2.3 Wittingmetoden 

Maja Witting (2001) utvecklade redan på 1940-talet Wittingmetoden, men metoden slog 

igenom först på 1970-talet. Metoden används kanske främst vid läs- och skrivsvårigheter. Det 

är en systematisk och delvis lärarstyrd metod som följer varje elevs utveckling. Maja Witting 

delade upp läs- och skrivinlärningen i två parallella processer, hon skiljer på avkodning/teknik 

och förståelse/innehåll (Hedström, 2009).  

 

Eleverna lär sig först att koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstav med start i vokalerna, sedan 

lär de sig att koppla samman ljuden till innehållsneutrala språkstrukturer exempelvis lu, si, 

ma, da, di och do. Anledningen till att språkstrukturerna är innehållsneutrala är att man tydligt 

skiljer mellan avkodning och förståelse, eleverna ska inte kunna gissa ordet och dess 

betydelse. Språkstrukturerna tränas in tills de är automatiserade och upprepas i 

avlyssningsskrivningen där eleven ska lyssna till olika neutrala språkljudskombinationer och 

uttala dessa för att slutligen skriva ner språkljudskombinationerna på ett papper och på så sätt 

se kopplingen mellan bokstäver och språkljud.  

 

När eleverna uppnått automatisering av avkodning och inte behöver lägga någon större energi 

åt detta går arbetet vidare med det fria associerandet. Här använder sig eleverna av de 

innehållsneutrala språkljudskombinationerna för att leta efter ord i det egna aktiva såväl som 

passiva ordförråd för att dels samtala kring och leka med orden och dels för att bygga upp 

egna berättelser kring dessa. Arbetet består så här långt mestadels av muntligt språkträning.  

 

Nästa steg är den fria läsningen där eleverna får läsa små texthäften utan bilder, detta för att 

eleverna fritt ska använda sin egen fantasi och skapa sig egna bilder av textens innehåll. Då 

eleverna redan i avlyssningsskrivningen fått skriva ner språkljudskombinationer är de väl 

rustade när de något senare når det näst sista steget i Wittingmetoden, den fria skrivningen. 

Fri skrivning kommer medvetet in ganska sent och eleverna skriver sina första fullständiga 

meningar först i årskurs 2. Detta eftersom man vill att barnen ska känna sig säkra och inte bli 

hämmade av att de inte kan formulera sig eller att de inte kan stava. Det anses inom 

Wittingmetoden vara än mer krävande att skriva fritt än att läsa fritt. Sista steget inom 
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metoden behandlar ljudstridiga ords stavning, det vill säga ord som till exempel gillar, hjärta, 

ljudenligt stavas dessa jilar och järta. 

2.2.4 Helordsmetod – whole language    

Whole language är ett annat namn för helordsmetoden och benämns också som top-down 

(Taube, 2007). Det är en analytisk metod som tvärtemot ljudmetoden utgår från helheten. I 

helordsmetoden utgår man från texten för att sedan arbeta med delarna; meningar, ord och 

slutligen bokstäver och ljud. Metoden kan också innebära att man lär in hela ordbilder. Man 

kan också använda begreppet deduktion eftersom barnen kan dra slutsatser av vilket ordet är 

genom att sätta det i ett sammanhang. Den kommunikativa sidan betonas starkt och eleven ses 

som en aktiv deltagare i processen. Frost (2002, s.11) beskriver de viktigaste aspekterna inom 

helordsmetoden utifrån Beards teori som; 

 Att lära sig att läsa är i princip detsamma som att lära sig tala. 

 Att lära sig läsa är en naturlig del av den språkliga utvecklingen. Läsfärdighet uppstår 

genom att man läser meningsfulla texter. 

 Medvetenhet om fonem spelar en underordnad roll vid läsning. De väsentliga 

aktiviteterna handlar om att förutsäga innebörden eller meningen och att kontrollera 

dess riktighet, framför allt genom att iaktta första bokstaven i orden. 

 Det är bara riktiga böcker som skapar riktiga läsare, dvs. man ska inte använda 

tillrättalagda läseböcker. 

Inom helordsmetoden finns det otaliga varianter och hela tiden utvecklas det nya metoder, 

redskapen förändras. Nedan följer ett urval metoder inom helordsmetoden som är relevanta 

för min undersökning.  

2.2.5 LTG-metoden 

Leimar (1974) reagerade på de enligt henne traditionella, syntetiska metoderna, där barnen 

arbetar efter en läsebok och lär in ett ljud och ett bokstavstecken i taget. Läsebokens texter 

ansåg hon dessutom ligga långt ifrån barnens verklighet, med ord och bilder som föreställer 

och associerar till främmande begrepp för barnet. På 70-talet lanserade Leimar sin egen metod 

kallad LTG – Läsning på Talets Grund. Metoden gick ut på att läraren skulle utgå från elevers 

egna upplevelser och erfarenheter. Metoden utgick ifrån fem olika faser, nämligen 

samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen.  

I LTG metoden börjar man med samtalsfasen där lärare och barn samtalar om gemensamt 
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upplevda saker. I dikteringsfasen skriver läraren ner meningar som eleverna säger på ett 

blädderblock så att barnen kan se texten framför sig, se att talat språk blir skrift. 

Laborationsfasen går ut på att läraren har klippt ut remsor med bokstäver, ord eller meningar 

ur dikteringen som ska användas. Hela texten läses högt i kör samtidigt som ett barn pekar 

utefter raderna på texten. Sedan får barnen egna textremsor och olika uppgifter att arbeta med 

kring dessa. Uppgifterna kan handla om att leta bokstäver, ord eller meningar och på olika sätt 

arbeta med dessa. I återläsningsfasen har barnen fått texten tilldelad och får läsa texten högt 

för läraren enskilt som markerar antingen de ord som barnet behöver träna på eller de ord 

barnen behärskar. Slutligen kommer efterbehandlingsfasen där eleverna arbetar med sina ord. 

Leimar betonar starkt barnens förståelse, vikten av att utgå från barnet. Samtidigt menade hon 

också att det var viktigt att barnen lärde sig koppla ihop bokstäver och ljud. 

2.2.6 Kiwi-metoden  

Kiwi-metoden härstammar från Nya Zeeland där metoden kallas ”Whole Language”. Kiwi-

metoden betonar helheten, meningsfullhet och innehåll. Stor vikt läggs vid förförståelsen, 

samtalet. Metoden berör enligt Körling (2006) språkets alla aspekter – det muntliga, det lästa 

och det egna skrivandet. Metoden delas in i fyra grundstenar; högläsning av läraren. Efter 

högläsningen kommer gemensam läsning, vilket innebär att läraren använder sig av en 

storbok och läser gemensamt med barnen. Text och bild är i fokus och läsningen startar med 

en bildpromenad för att bygga upp förförståelsen. Samtalet är en viktig del i den 

gemensamma läsningen. Vägledd läsning är nästa steg, i den lilla gruppen på 2-6 elever 

bearbetas en bok genom att eleverna får läsa, gemensamt eller individuellt för att sedan 

reflektera och samtala tillsammans med sin lärare. Främst innehåll men även form diskuteras. 

Den fjärde grundstenen är självständig läsning där eleverna själva får välja, inte bara böcker 

utan även lästakt, medverkan och delgivande. I metoden används ingen läslära utan förutom 

storboken använder man sig av mindre nivåanpassade böcker i olika genrer.  

2.2.7 Trageton metoden – Att skriva sig till läsning  

Trageton (2005) vänder på begreppet läs- och skrivinlärning och förespråkar istället skriv- 

och läsinlärning med datorn som redskap. Han bedömer att skrivning är lättare än läsning och 

genom att eleverna får skapa egna texter tillsammans i en sociokulturell miljö lär de sig att 

läsa. Trageton betonar vikten av att eleverna arbetar två och två där de turas om att tala och 

skriva, han anser att det är i samspelet som lärandet sker då det sker en kommunikation. 
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När eleverna kommer till förskoleklass får de genomföra ett bokstavstest där man kontrollerar 

vilka bokstäver de kan. Sedan får de öva på de bokstäverna på ett lekfullt sätt. Bokstäverna 

ska inte tränas i alfabetisk ordning, tanken är inte att barnet ska kunna rabbla alfabetet, utan 

att det ska förstå bokstävernas innebörd. Hela tiden finns datorn tillgänglig som en naturlig 

del i klassrummet. Den första delen i utvecklingen är att skriva bokstavsräckor. Barnen får 

”pianoskriva” och leka ”snabba sekreteraren” (Trageton 2005) de låter händerna glida över 

tangentbordet och bara skriver. Sedan ger de sig ut på bokstavsjakt i texten på olika sätt, 

efterarbetet är viktigt. Barnen kan på så sätt göra sina egna bokstavs- och ordböcker. Nästa 

steg är att de skriver korta berättelser, barnet får sedan återberätta texten för läraren som 

skriver den korrekta texten under barnets egen text. På detta sätt tillverkar barnen sina egna 

läseböcker och klassen får ett eget bibliotek av elevnära texter. Men även andra skönlitterära 

texter och böcker är en viktig del i undervisningen.  

 

Det kanske mest kontroversiella med metoden är att den formella undervisningen i 

handskrivning skjuts upp till årskurs två. Detta motiverar Trageton (2005) med att en del 

elever, kanske främst pojkar, kan ha problem med finmotoriken och öga/handkoordinationen. 

Genom att barnen under de första åren, i förskoleklass och årskurs 1, får träna upp 

finmotoriken med olika övningar och ge sig in i handstilsundervisningen först i årskurs två 

sparar man mycket energi för barnen. Energi som istället kan läggas på innehållet i texterna 

som de skapar på datorn. 

 

Det är inte bara hur barn lär sig att läsa som är det viktiga, det är minst lika viktigt om inte än 

viktigare att de kommer ett steg längre, att de uppnår läsförståelse. Detta behandlas i nästa 

avsnitt.   

 

2.3 Läsförståelse  

Att kunna läsa med förståelse, att förstå det du läser, är av stor vikt i dagens skola, inte bara 

inom ämnet svenska utan inom alla ämnen i skolan. Förstår du inte det du läser kan du inte ta 

till dig innehållet och använda det i andra sammanhang. Även samhället i stort ställer krav på 

individens läsförståelse framförallt genom en ökad användning av datorer, den muntliga 

kontakten har i många fall ersatts med den digitala där det krävs att du förstår vad du läser.  
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PISA:s definition av läsförståelse (Skolverket, 2010, s. 29):                                     

 

”Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” 

  

Som antyddes i slutorden till stycket ovan räcker det inte med att kunna avkoda texten och 

kunna läsa den för att förstå den.  En del forskare (Lundberg, 2010; Taube, 2007), anser att 

läsförståelsen uppnås först genom en aktiv, skapande läsning där läsaren bygger upp ett eget 

inre scenario med hjälp av sina förkunskaper. Med aktiv läsning menas att läsaren tänker efter 

under tiden han/hon läser och rannsakar sig själv huruvida han/hon förstår textens innehåll 

eller inte och anpassar läsningen efter det. De talar om metakognition, att man är medveten 

om sina egna tankar.  

 

Lundberg (2010) menar att det handlar om två olika delar; avkodning och förståelse där båda 

delarna måste fungera för att vi ska nå en fulländad läsning. Han anser att avkodningen bör 

ske snabbt och instinktivt för att barn sedan ska kunna rikta all uppmärksamhet mot 

förståelsen. 

 

Liberg (2006) liksom Taube (2007) betonar att ordförrådet spelar stor roll vid läsförståelsen, 

ju fler ord du förstår desto bättre blir din läsförståelse. Samtidigt är det så att ditt ordförråd 

växer ju mer du läser, därför är det så otroligt viktigt att vi uppmuntrar barnen till att läsa och 

framförallt att se till så att deras lust att läsa bevaras. Kommer eleverna in i en negativ trend i 

sin läsning kan den vara svår att bryta.   

 

Skolverket (2009a) betonar samtalets vikt för att utveckla ordförrådet, att vi tillsammans 

samtalar om texterna. Vissa strategier nämns när det gäller att underlätta arbetet med 

läsförståelsen, till exempel: ”att kunna knyta an till egna erfarenheter, identifiera 

huvudbudskapet, sammanfatta innehållet, se orsakssamband, göra förutsägelser om vad som 

ska komma härnäst, dra slutsatser och generalisera, associera till andra texter de läst eller 

skrivit samt kritiskt granska texters form och innehåll”(s. 13). Genom att elever lär sig att 

behärska dessa strategier medverkar det till att de också kan läsa mellan raderna, en 

förutsättning för att utveckla läsförståelse. 
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Det finns en uppsjö av läsinlärningsmetoder och lärare idag har mycket att välja mellan, ett 

många gånger inte helt okomplicerat val. Det finns många aspekter och även adepter att ta 

hänsyn till. Nedan görs en redogörelse för hur två svenska forskare ser på läsinlärningen idag. 

 

2.4 Läs- och skrivinlärning idag  

Läsinlärning är ett väl utforskat område och det finns mängder med litteratur inom området. 

Inom forskningen kunde man tidigare se en klar uppdelning av ljudmetoden respektive 

helordsmetodens förespråkare. De båda synsätten finns givetvis fortfarande kvar, men gränsen 

är inte lika knivskarp längre som den har varit. Tydliga förespråkare i Sverige för de olika 

synsätten är Ingvar Lundberg för ljudmetoden respektive Caroline Liberg för helordsmetoden.  

 

Lundberg (2010) menar idag att i en saklig debatt handlar det inte om antingen eller, utan 

snarare vid vilken tidpunkt de olika metoderna ska användas. Han anser att ingen anhängare 

till något av synsätten kan förneka betydelsen av den andra metoden. Samtidigt påpekar även 

Liberg (2006) att det inte längre handlar om att välja sida, senare forskning har visat att det 

snarare handlar om både och än antingen eller. Hon anser att det räcker inte enbart att ljuda 

utan att ha texten i ett sammanhang och vidare måste du på något sätt ha kunskap om 

bokstävernas ljud för att kunna läsa ordet i din egen text. Konflikten dem emellan kan tolkas 

som att det egentligen handlar om i vilken ordning de olika delarna bör komma i 

inlärningsprocessen, bägge inser vikten av att ha båda delar med. 

 

Det är intressant att se att de båda forskarna genom åren har närmat sig varandra. Lundberg är 

en av dem som trycker väldigt på hårt den fonologiska medvetenheten, det vill säga förmågan 

att uppfatta de olika språkljuden. Han menar att har du inte kunskap kring bokstävernas ljud, 

fonemen, kan du aldrig lära dig att läsa.  

 

Liberg å andra sidan förespråkar läs- och skrivinlärning i Vygotskijs anda, i ett sociokulturellt 

sammanhang och där man utgår från texter som ligger nära barnen. Hon anser att barn måste 

bli medvetna om målet och lära sig läsa i ett meningsfullt sammanhang. Liberg (2006) menar 

vidare i motsats till Lundberg att det ännu inte är helt utrett om det är så att fonologisk 

medvetenhet är en förutsättning för eller en produkt av läslärandet. Det finns en möjlighet att 

det sker ett samspel och att de förstärker varandra. Det ena utesluter inte det andra. Men än så 

länge håller de båda forskarna på sitt sätt att se i vilken ordning läsprocessen ska fortlöpa. 
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Efter att ha tagit del av litteraturen drar jag slutsatsen att båda är av vikt och utesluter inget 

men personligen föredrar jag i större utsträckning Libergs perspektiv som främst kommer att 

ligga till grund för den analys som görs av de i studien ingående intervjuerna. 

 

Skolverket (2009) framhåller att det generellt bland forskare numera läggs betoning på 

samtalet, både för att uppnå en fullgod läsning och för att nå läsförståelse. Ett samtal där 

eleverna förutom att återberätta och beskriva också får tolka och förklara, göra egna 

värderingar och argumentera. Att göra kopplingar till egna erfarenheter och försöka förutsäga 

vad som kan komma att hända i texten.  

 

”Den här formen av samtal stödjer deras utveckling av så kallat situationsoberoende språk. 

Forskningen visar att elever som deltar aktivt i samtal som innebär att man använder mer 

situationsoberoende språk har en god läsprognos. De här samtalen leder också till att eleverna 

ges möjlighet att utveckla olika typer av förståelsestrategier i sitt läsande och skrivande.” 

                                                                                       (Skolverket 2009, s. 13)  

 

Konsensusprojektet som pågick mellan 2001 och 2006 med Mats Myrberg som projektledare 

fick i uppdrag av bland annat Skolverket att lyfta fram sådant som forskare är eniga om vad 

gäller läs- och skrivinlärningen. Konsensusprojektet tonar ner betydelsen av vilken 

pedagogisk metod som bör användas (Myrberg, 2006). 

En hög lärarkompetens anses istället vara det mest betydelsefulla när det gäller läs- och 

skrivinlärningen, utöver detta anses även följande aspekter viktiga: 

 Ett systematiskt, välstrukturerat och välplanerat arbetssätt. 

 Ett motiverande arbetssätt där eleven känner meningsfullhet. 

 Kollektiva samtal om texter, att läsa och skriva handlar om kommunikation. 

 Vikten av att använda sig av många olika typer av texter och skrivuppgifter. 

 Att fortsätta med målmedveten läs- och skrivinlärning upp i de högre åldrarna. 

 Ge barnen vägledning i hur man angriper texter, lära ut ett metakognitivt 

förhållningssätt. Detta sker genom högläsning och samtal om texter. 

 Diagnostiska undervisningssituationer, en-till-en undervisning med en möjlighet att 

arbeta enskilt med varje elev utifrån dess förutsättningar.  
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Synen på läsinlärning hos forskarna idag har förändrats, från att tidigare varit inriktad på 

vilken metod som ansågs bäst fokuserar forskarna nu som ovan nämnts på läraren och dess 

förhållningssätt och kompetens. Kanske är det så att det är läraren som är den viktigaste 

pusselbiten för en lyckad läsinlärning. 
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3. Metod  

I metodkapitlet har jag för avsikt att på ett grundligt sätt redogöra för tillvägagångssättet då 

jag genomförde min undersökning. I kapitlet behandlas hur undersökningen gick till, 

insamlingsmetoder, undersökningsgrupp samt hänsyn till etiska aspekter. Dessutom resoneras 

kring undersökningens validitet och generaliserbarhet. 

 

3.1 Insamlingsmetod 

Eftersom mitt syfte var att undersöka hur erfarna lärare uttrycker sig kring grundläggande 

läsinlärning och hur de ser på vad som inverkar på läsinlärning kändes det mest lämpligt att 

genomföra intervjuer. Undersökningar med kvalitativa data går enligt Stukát (2005) ut på att 

man tolkar empirimaterialet, går på djupet med materialet och försöker förstå det. Kritik som 

framförts mot att använda sig av kvalitativa data är att resultatet riskerar att bli subjektivt 

eftersom tolkningen sker utifrån tolkarens egen bakgrund. Motsatsen, då man samlar in 

kvantitativa data går i sin tur ut på att leta mätbara resultat där man letar mönster och 

bearbetar empirin på ett mer statiskt sätt. 

 

I min undersökning valde jag att använda mig av så kallade semistrukturerade intervjuer, 

eftersom jag ville gå på djupet och kunna reagera på lärarnas svar med följdfrågor. Jag ville 

att lärarna skulle fundera över och berätta om hur deras arbete med läsinlärning förändrats 

över tid. Semistrukturerade intervjuer som beskrivs i Stukát (2005) innebär att det finns en 

färdig intervjuguide med frågor som täcker de områden jag valt att undersöka. Frågorna ställs 

likadant men inte nödvändigtvis i samma ordning till alla informanter, även om det i de allra 

flesta fall föll sig naturligt att göra så. Följdfrågorna anpassas efter deras svar, detta för att få 

dem att utveckla sina svar och få en djupare möjlighet att förstå deras tankar kring ämnet. Det 

blir en interaktion mellan mig som intervjuare och informanten. Detta kan i sin tur leda till 

svårigheter att i analysen jämföra informanternas svar, men jag upptäckte ganska snart att 

följdfrågorna tog liknande form eftersom de svarade likartat. 

 

Intervjuguiden utformades så att den bestod av tre delområden (se bilaga 1). Den inleddes 

med specifika frågor kopplade till informanten som person, detta för att skapa en trygghet och 

upprätta en relation, det vill säga att jag visade intresse av informanten som person (Trost, 

2010). Kvale (2009) anser att de första minuterna av en intervju är avgörande för hur 



 23 

informanten kommer att svara på frågorna, om det blir en öppen intervju där informanten 

känner sig trygg i situationen och vill dela med sig av sina innersta tankar. Under mina 

intervjuer uppfattade jag att informanterna kände sig bekväma i situationen och gärna delade 

med sig av sina erfarenheter. Efterföljande två delar i intervjuguiden bestod av frågor inom 

ämnet, dels läsinlärning och dels läsförståelse. Intervjuguiden avrundades med en fråga av 

något-att-tillägga karaktär, där informanterna gavs möjlighet att antingen poängtera det de 

tyckte var viktigt eller ta upp frågor och funderingar som uppkommit under intervjun. Det 

kunde också vara sådant som hörde ihop med frågorna som de kom på i efterhand (Kvale, 

2009). Informanterna hade inte tillgång till frågorna i förväg, även om några hade efterfrågat 

det. Jag önskade spontana och inte tillrättalagda svar som de hade tänkt ut innan och kanske 

till och med diskuterat med sina kollegor. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive lärares skola, de tog mellan 40 och 80 minuter. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant. Ett arbete där jag under tiden 

hade möjlighet att inleda analysen av materialet.  

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Jag har valt att koncentrera mig på erfarna lärare som i detta avseende innebär att de har 

arbetat i 10 år eller längre. De skulle vara verksamma på lågstadiet samt ha arbetat med 

läsinlärning ett antal år. Jag har använt mig av ett subjektivt urval (Denscombe, 2009) 

eftersom jag bedömde det rimligt att lärare efter 10 år i yrket hade hittat sitt sätt att undervisa 

och dessutom hunnit se saker som var väsentliga för min undersökning. Det var inte helt 

enkelt att få tag i informanter, jag använde mig av mitt nätverk eftersom jag tidigare arbetat 

som fritidspedagog. Kontakt togs via mail eller telefon. Jag kontaktade 14 tänkbara 

informanter men endast hälften, sju, var intresserade av att ställa upp. Dessvärre föll en bort 

eftersom hon inte arbetat 10 år. Min undersökningsgrupp bestod således slutligen av sex 

erfarna lärare. Kvale (2009) menar att det inte går att säga att ett visst antal intervjuer måste 

genomföras för att få tillförlitliga resultat. Istället menar Kvale att man kan: ”genomföra nya 

intervjuer ända tills man når en mättnadspunkt där ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap” 

(s. 129). Mina sex informanter hade i mitt tycke ganska likartade tankar och svar, därför 

känns antalet informanter lagom även om jag inte kan hävda att jag uppnått mättnad.  
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3.2.1 Informanter 

De sex informanter som deltog i undersökningen arbetade vid tillfället på fyra olika skolor i 

två olika kommuner. Fem av dessa hade tagit sin lärarexamen på 70-talet, den sjätte tog sin 

examen 1996. Dessa faktorer kan ha viss betydelse för resultatet.  

 

3.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra huvudkrav för att säkerställa förhållandet mellan 

forskare och informanter och för att skydda dessas integritet. Dessa fyra huvudkrav har jag 

utgått ifrån när jag genomfört min undersökning; de är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När intervjuerna bestämts skickade jag ut ett 

informationsbrev (se bilaga 2) tillsammans med en påminnelse om dag och tid vi kommit 

överens om där jag beskrev mitt tänkta tillvägagångssätt vid intervjun. Då vissa informanter 

var lite skeptiska inför att bli inspelade vid intervjun poängterade jag återigen att det enbart 

var till främst för min egen del, även om andra inblandade på högskolan också hade möjlighet 

att få tillgång till det.  

 

3.4 Validitet 

Det finns alltid en diskussion kring kvalitativa metoders validitet. Detta eftersom jag som 

forskare är färgad av det jag har med mig av erfarenheter. Maxwell (2002, s.43) uttrycker det  

på följande sätt:  

 

Validity is relative in this sense because understanding is relative … it is not possible for an 

account to be independent of any particular perspective. 

 

Självklart gäller även detta min undersökning, samtidigt känner jag ändå att tillförlitligheten 

kan anses god eftersom informanterna har liknande bakgrund (utom en som är något yngre i 

förhållande till de andra). Intervjuerna har skett efter samma intervjuguide med i stort sett 

liknande följdfrågor och under samma förhållande. Min uppfattning är att informanterna 

tolkade intervjufrågorna på liknande sätt. Jag hade genomfört en provintervju innan där jag 

analyserade hur frågorna uppfattades och om de gav svar på det jag ville ha reda på. Det är 

möjligt att resultatet blivit ett annat med fler informanter. 
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3.5 Generaliserbarhet 

Brante (2008) menar att när man talar om lärare är det möjligt att generalisera eftersom de är 

utbildade lärare och verksamma sådana, likheter och olikheter finns men de finns på ett 

likartat sätt överallt. Han utgår från ”att det ändå finns en gemensam nämnare i begreppet 

lärare” (s. 47). Brante menar att även om lärarna som individer är olika ingår de i grupper och 

relationer på arbetsplatsen som formar dem som lärare. Jag är benägen att hålla med till viss 

del eftersom jag kan se vissa likheter i mitt resultat. Studiens storlek gör att det inte går att 

generalisera i egentlig mening anser jag. Resultatet visar dessa sex erfarna lärares åsikter och 

tankar. 
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4. Resultat  

I kapitlet redovisas resultatet av de sex intervjuerna med fokus på undersökningens 

frågeställningar.   

 

4.1 Aspekter viktiga inom läsinlärning som lyfts av lärarna 

Under intervjuerna framkom det att lärarna hade en ganska gemensam syn på vad som ansågs 

viktigt inom grundläggande läsinlärning.  

4.1.1 Utgå från barnen 

En aspekt som nämndes om vad som är viktigt när det gäller grundläggande läsinlärning var 

att alltid utgå från barnen på olika sätt. Dels genom att använda sig av deras begreppsvärld, 

deras ordförråd, och dels genom att anknyta läsinlärningen till barnens egna upplevelser eller 

gemensamma upplevelser tillsammans med barnen. 

 

Mycket dikteringar där man utgår ifrån händelser utomhus som man då tar in i klassrummet och 

så skriver man ner. Vad har vi gjort? Vad har vi varit med om? (Erika) 

                

4.1.2 Lust och glädje 

Vad som också var gemensamt i flera av intervjuerna var närvaro av glädje och lust, att som 

lärare få barnen att tycka det är roligt och på så sätt få dem att behålla lusten. 

 

Ofta har de (barnen) ju en lust att lära känns det som, de vill. Att de liksom får behålla den lusten 

det är något av det som är det viktiga. Jag menar, har barnen de rätta förutsättningarna, ett bra 

klimat, en atmosfär så lär ju barn sig ofta, det kommer. Ibland kan man liksom inte förstå: Hur 

har nu detta gått till? Pang så… det är det som är så härligt! (Britt) 

                                                                                                                             

Det uttrycktes även att det var viktigt att lärare kände glädje och lust inför undervisningen och 

då menades att en sådan lust överförs och kan avspegla sig hos barnen. 

 

Det är väl det som är det viktiga, att det är jag som har kul. Jag förmedlar ju lusten, det är ju det 

man gör till sina adepter. Om jag har kul så har ju de också roligt. Jag ska vara en förebild. 

(Erika) 
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4.1.3 Intresse och vilja 

Ytterligare en aspekt som framhölls var vikten av att skapa ett intresse för läsningen genom 

att tydliggöra för barnen varför de behöver lära sig att läsa, vad det ska vara bra för. Därför 

ansågs det viktigt att förse barnen med intressanta och meningsfulla böcker som driver dem 

vidare i sin läsning. 

 

Vikten av att barnen får känna att de lyckas framhölls också, så att de vill gå vidare i sin 

läsning. Det är barnen själva som måste göra en stor del av jobbet, ha viljan. 

 

Det är inte vi som lär barnen att läsa utan barnen lär sig själva, man försöker stimulera dem att 

lära sig att läsa och påverka dem. (Anna) 

                                                                                                                      

4.1.4 Socialt sammanhang 

Gemensamma dikteringar eller parvis skrivande vid datorn togs upp som exempel på hur det 

arbetades med läsinlärning. Det sociokulturella sammanhanget ansågs vara av stor betydelse  

vid läsinlärning. Barn lär av varandra. 

 

Det är det jag menar att man har igen, alltså de hör andra som läser och de ser andra hur de gör 

när de läser och de får alltså läsningen mer i ett naturligt sammanhang. Det blir inte så många 

tillrättalagda läsuppgifter. (Fia) 

 

4.2 Synen på läsinlärning har förändrats 

I intervjuerna framkom det att lärarnas syn på läsinlärning hade förändrats ganska mycket 

över åren.  

 

Ja, absolut. Man hade ett arbetsschema som man följde slaviskt och det skulle man göra och alla 

skulle kunna skriva bokstäverna. Du vet min utbildning det var behaviorismen, nu gör jag så här 

och så visar man hur man gör och så gör barnen likadant. I början på 80-talet då kom ju detta 

med LTG, Läsning på Talets Grund och då började man ju, då tyckte man ju det var jätteskönt 

att få göra något annat, inte bara ha böcker utan i LTG där följde också mycket med spel och 

bilder att kombinera, alltså mycket annat material som åtminstone för mig kändes mycket 

roligare.(Fia) 
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Förändringen i sättet arbeta blev revolutionerande när Leimars metod kom, det upplevdes 

enbart som positivt, även om man behöll vissa delar av ljudmetoden ändå.  

 

Men alltså då hade de ju, då satt alla i sina bänkar och gjorde precis samma sak och ju liksom så 

var ju vår utbildning kan man kanske säga. När Leimar kom då så blev det ju en annan frihet kan 

man ju säga med organisationen av undervisningen. (Britt) 

 

De lärare som var yrkesverksamma före och under Leimars intågande i läspedagogiken var de 

som upplevde förändringen som störst. De hade ju redan startat sitt arbete efter ljudmetoden.  

 

Det kan tolkas som det idag upplevs en större frihet och undervisningen utgår mer ifrån 

barnen och deras upplevelser, man tar in vardagen i klassrummet på ett annat sätt. Läsningen 

sätts in i ett sammanhang, dels genom nya läseböcker som går mer mot det skönlitterära hållet 

och dels genom att mer skönlitteratur tas in i undervisningen. 

 

Nya läsinlärningsmetoder som uppmärksammats har också bidragit till en förändrad syn på 

läsinlärning. Ingen av de sex lärarna jag intervjuade var enligt egen utsago främmande för 

nyheter. 

 

4.3 Finns det någon optimal läsinlärningsmetod? 

Användandet av någon genomgående läsinlärningsmetod framkom inte, däremot hade alla 

elever som tidigare hade gått i de medverkande skolornas förskoleklass en gemensam 

nämnare, Bornholmsmodellen. 

4.3.1 Bornholmsmodellen 

Eleverna hade när de gick i förskoleklass arbetat med Bornholmsmodellen. Någon lärare hade 

även arbetat med fortsättningsprogrammet de första sex veckorna i ettan. Användningen av 

Bornholmsmodellen i förskoleklass ansågs vara bra eftersom barnen hade fått en grund att 

utgå ifrån. Stora skillnader i barnens förmåga att lära sig att läsa när de kom till ettan 

upplevdes jämfört med före införandet av Bornholmsmodellen. Barnen stod bättre rustade 

inför kommande läsinlärning och erfarenheterna upplevdes enbart som positiva. 
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4.3.2 Andra metoder  

Lärarna kände till ett stort antal läsinlärningsmetoder men ansåg sig egentligen inte hittat den 

optimala metoden. Den enda metoden som egentligen gemensamt förkastades var 

Wittingmetoden med sina innehållsneutrala språkstrukturer. Några hade själva prövat 

metoden men inte funnit den meningsfull och andra hade helt enkelt förkastat den på grund av 

avsaknad av innehåll. Däremot var det flera som påpekade att Wittingmetoden var vanlig 

bland speciallärarna.  

4.3.3 En blandning av metoder 

När lärarna beskriver hur de arbetar är det just det som framkommer, att de har plockat lite 

här och var och gjort det till något eget.  

 

Nej, jag blandar. Jag blandar, jag plockar godbitarna ur det som jag tycker är bra. Och jag låter 

olika barn jobba på olika sätt. De är ju så olika när de kommer, vissa barn kan ju läsa nästan 

flytande när de kommer och vissa har nästan ingenting. Eftersom barnen är så olika när de 

kommer så måste de få jobba på olika sätt. (Diana) 

 

Några såg sig dock som klara anhängare till Trageton metoden, men vid närmare diskussion 

framkom det att åtminstone en av dem inte var strikt. I likhet med de andra lärarna hade hon 

plockat lite från olika metoder och gjort det till sin egen, det vill säga anpassat den så att den 

passade både barnen i just den klassen och henne själv som lärare, men kallade det ändå att 

hon arbetade efter Trageton metoden.  

 

De metoder som de ansåg sig arbeta utifrån förutom Trageton metoden var främst en 

blandning bestående av ljudmetoden, LTG metoden och Trageton metoden, med andra ord en 

mix av både ljudmetoden och helordsmetoden.  

 

4.4 Läsförståelse – ”att veta vad det handlar om” 

Begreppet läsförståelse förklarar några av lärarna kort och gott att det innebär att barnen 

förstår vad de har läst, att de kan återberätta innehållet och svara på frågor om texten. En 

djupare förklaring av begreppet ges också:  
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Ja, det är ju när man på något sätt kan tala om vad det handlar om, rita det eller berätta det eller 

skriva om det. Att man inte bara kan svara på frågor utan kanske (kan) berätta om något 

liknande som man har upptäckt, upplevt själv för då har man också satt sig in i personen i 

berättelsen eller vad det nu är för någonting man har läst. (Fia) 

 

4.4.1 Samtalets betydelse 

Samtalets vikt kring textens innehåll framhölls för att uppnå läsförståelse, att få läsa högt och 

att det är viktigt att använda sig av olika texter.  

 

Att texten inte bara är en text utan att det är något, alltså att man diskuterar innehållet. Att ord 

betyder någonting och att text betyder någonting. (Cecilia) 

 

Det uttrycktes en viss frustration över att hinna med att verkligen sitta ner och lyssna och 

diskutera tillsammans med barn.  

 

Muntliga frågor användes i stor utsträckning för att kontrollera barnens läsförståelse. Även 

olika typer av böcker där barnen får skriva svar på frågor kring kortare texter för att visa att de 

har förstått. Någon av lärarna har gått ett steg längre och arbetar för närvarande med 

boksamtal. Barn får tillsammans i par läsa en bok högt för varandra och sedan utföra olika 

uppgifter tillsammans i samband med detta. Tanken är att så småningom samla de par som har 

läst samma böcker och ha ett reflekterande samtal och gå på djupet med boken i en mindre 

grupp. Kanske en strategi för att undkomma frustrationen av att inte räcka till.  

4.4.2 Tankar kring läsförståelse i anknytning till PISA 2009 

PISA undersökningen var välbekant och så även dess resultat. Det framkom en del 

funderingar kring vad resultatet kan bero på; att det under en period varit för mycket 

individuellt arbete, att barn läser färre böcker, för få diagnoser, för lite undervisningstid i 

skolan, oroligare barn samt en ökad andel av barn som har annat modersmål än svenska.  

 

Det framkom att det varit alldeles för mycket eget arbete under en tid, för lite gemensamma 

diskussioner och genomgångar. Mycket mera arbete av typen ”egen planering” förekom förut, 

elever fick arbeta med det de tyckte var roligt vilket innebar att alla gjorde olika saker i 

klassrummet. 
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Lite är vi nu tillbaka där det är viktigt att ha en, inte katederundervisning i den gamla 

bemärkelsen men att man har, man samlar sig runt någonting. Alltså när man har jobbat så länge 

som jag då ser man alltså att det är liksom en cirkel, ett hjul som snurrar. Nu är vi lite tillbaka till 

det här igen att vi måste, man pratar ju mycket om det i matematik, att ha gemensamma samtal. 

Man har inte haft det så mycket i svenska tror jag. (Britt) 

 

Barnen läser färre böcker, idag använder de andra medier och läser en annan typ av texter som 

kanske inte kräver lika mycket koncentration av dem. Samhället idag ser annorlunda ut, det är 

mer stress och man tar sig kan ske inte tid att läsa tillsammans med sina barn. Några av 

lärarna tror inte att det är på lågstadiet som brister i läsförståelsen uppkommer utan 

försämringen sker först på högstadiet, där skolan inte längre handlar om det som är aktuellt 

för eleverna. De menar att vi måste bli bättre på att möta äldre elever, de måste förstå vad de 

ska ha sin kunskap till. Samtidigt uttrycktes av en lärare att hon själv inte lägger ner lika 

mycket tid på att kontrollera att barnen har förstått när de går i trean som hon gör när de går i 

ettan. Anledningen till detta anser hon är tiden, hon prioriterar de barn som är i början av sin 

läsinlärning, hon vill att de ska förstå för att komma igång med sin läsning och pratar mer 

kring texterna med yngre barn (hon arbetar i en åldersblandad grupp).   

 

För lite diagnoser kan också vara en av anledningarna menar någon, det har inte alltid varit så 

populärt med diagnoser. På senare år har det införts flera test och även nationella prov i år 3 

vilket ses som positivt av den anledningen att det ger en vetskap om var eleverna ligger 

kunskapsmässigt. 
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5. Resultatsammanfattning och analys 

Det användes olika vägar för att nå fram till läsningen, men en gemensam aspekt var att utgå 

från barnen och deras upplevelser på olika vis. Det anses viktigt att barn ska tycka att det är 

roligt och meningsfullt. Kanske bör lärare också tycka att det är roligt för att förmedla känslan 

till barnen, men det får ju inte bli så att undervisningen blir till för att läraren ska tillgodose 

sina behov av att ha kul på sitt arbete. Det gäller också att kunna fånga barn, få dem 

intresserade dels genom intressanta redskap men också genom att få dem att känna att de 

lyckas.  

 

På något sätt lär sig barn att läsa av sig själva säger någon, men påpekar samtidigt sin egen 

roll som den som stimulerar och påverkar dem. Den insatsen är inte att förringa, men barns 

egen vilja är också en förutsättning. Barn måste inse vad de ska ha sin läsning till då kommer 

de också att bli mer motiverade och vilja själva, något som uttrycks är av stor betydelse. Det 

sociala samspelet lyser mellan raderna i intervjuerna, även om det inte uttalas i klartext kan 

svaren tolkas som att det är av stor vikt att man samtalar kring innehållet i det man ska läsa, 

förförståelsen.  

 

Synen på läsinlärning har förändrats i och med Leimars intåg i läspedagogiken, att gå från 

ljudmetod till helordsmetod innebar att innehållet kom i fokus. Lärarna upplevde att det blev 

en friare undervisning, mer meningsfull och framförallt roligare för såväl elev som lärare. 

Samtidigt upplever jag det ändå som om en del av lärarna håller fast vid vissa företeelser från 

ljudmetoden, trots att den inte upplevdes som meningsfull.  

 

Under intervjuerna har det framkommit att många olika metoder har prövats och lärarna är 

inte främmande för nya influenser, de blandar från olika metoder och finner sin egen unika 

metod. Samtidigt kan ändå en viss dragning till helordsmetoden skönjas. Kanske är det så att 

Bornholmsmodellen i förskoleklass har gett barnen en start i ljudningsmetoden och att 

undervisningen i skolan alltmer går mot helordsmetoden. Jag tycker mig kunna utläsa den 

tendensen i lärarnas svar dels i hur de arbetar nu och dels när de högt funderat över hur de 

tänkte göra med nästa omgång ettor. Blandningen av metoderna motiverades med att barnen i 

sig är olika och att de därför behöver olika strategier för att erövra läsandet. 
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De två lärarna som sade sig arbeta efter Trageton metoden hade inte tagit modellen rakt av 

utan tagit det som de ansåg fungera i sin grupp, och tittar man noga på Trageton metoden kan 

man ana influenser från andra metoder också, till exempel LTG. 

 

När det gäller läsförståelsen ansågs god läsförståelse var en förutsättning för lärande och för 

att lyckas även i andra ämnen. Hela vårt skolsystem är uppbyggt kring förmågan att kunna 

läsa och förstå det man läser. Förstår barn inte vad de läser får de stora problem i andra 

ämnen. Till exempel matematik då det kommer läsuppgifter med flera olika moment. Även 

om barn är goda matematiker så får de svårt att lyckas om de inte förstår innebörden i det de 

läser. Olika sätt att arbeta med läsförståelse förekom, främst genom samtal och frågor kring 

varierande texter, men även genom boksamtal. Det uttrycktes en viss frustration över 

tidbristen, mera tid för samtal kring texter tillsammans med elever efterfrågades. Kanske 

måste det ske en omprövning av vad som anses viktigt, läsförståelsen kan man arbeta med i 

många andra ämnen också, inte bara i svenska. 

 

PISA undersökningen 2009 gav upphov till tankar och funderingar kring brister i arbetet med 

läsförståelsen. Det framkom många idéer till varför resultatet blev som det blev. Flumskola 

och för mycket individuellt arbete ansågs av de flesta vara huvudorsaken. Även om det inte 

förordades strikt katederundervisning framhölls det ändå att läraren måste sätta ner foten och 

ta sitt ansvar och leda diskussioner och ha gemensamma genomgångar med barn. Det märktes 

att lärarna hade funderat över resultatet, det blev en positiv överraskning att höra deras 

funderingar. Det märktes att de hade reflekterat över det. Denna reflektion kan ju även ge 

upphov till förändringar i deras eget arbetssätt något, som tidigare nämnts, de intervjuade 

lärarna som sagt inte alls var främmande för.  
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6. Diskussion 

I diskussionen kommer jag att framhålla de aspekter som jag funnit viktiga för läsinlärning 

och läsförståelse enligt de medverkande lärarna. Det är aspekter som att utgå från barnen och 

deras upplevelser, fokus från färdighetsträning till innehåll, den optimala läsinlärnings-

metodens existerande, samt samtalets vikt för att utveckla läsförståelse.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Inte helt oväntat framkom en del gemensamma synpunkter på vad som ansågs viktigt för 

grundläggande läsinlärning. Att utgå från barnen och deras upplevelser och deras ordförråd, 

det låter som en klyscha, det borde göras i allt arbete i skolan. Intresse, lust och glädje var 

andra värdefulla aspekter. Det måste genomsyra hela skolans verksamhet. Men på det sätt jag 

tolkar dem är att de menar att det holistiska tänkandet i läsundervisningen måste anammas, att 

utgå från helheten och gå ner till delarna för att sedan gå till helheten igen. En rimlig tolkning 

är att det är i Libergs anda, en helhetssyn på läsning och skrivning. Liberg (2009, s.48) 

förespråkar ”en metod där olika färdigheter som att läsa och skriva övas i en helhet, i 

funktionella sammanhang, kopplade till elevernas föreställningsvärld och vardag”. 

 

Avsikten var också att undersöka om och hur erfarna lärares syn på läsinlärning hade 

förändrats över tid. Genom mina intervjuer har jag tolkat att så är fallet, lärarna uttryckte att 

fokus hade förflyttats från färdighetsträning till innehåll. Det har det helt säkert, men det fanns 

fortfarande kvar viss del av färdighetsträning och kanske vågade de inte släppa på det helt. De 

lärare som tog sin examen under 70-talet har förändrat sin syn radikalt, medan läraren med en 

senare examen snarare har profilerat sig ännu starkare mot innehållet. En tanke som slår mig 

är i vilken utsträckning lärarutbildningen egentligen påverkar lärarens syn på läsinlärning. Jag 

menar att dessa lärare som varit verksamma i 30-40 år håller fortfarande kvar vid vissa delar 

från sin utbildning, jag tänker då främst på färdighetsträning, trots att nyare forskning pekar 

på vikten av innehåll.     

 

Att ta in vardagen i undervisningen och utgå från barnen ansågs självklart, trots det fanns det 

lärare som använde sig av läslära med tillhörande arbetsböcker. Kanske kan det vara så att det 

förutom en osäkerhet kan vara ren bekvämlighet då lärarna med en färdig läslära får hela 

upplägget och inte behöver tänka speciellt mycket själv. Samtidigt finns känslan av att lärarna 
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var mitt uppe i en förändringsprocess, att använda sig av tillrättalagda läseböcker med 

tillhörande arbetsbok var något som var på väg bort till förmån för barns egna texter. 

 

Jag funderar över vad det är som är upphov till att förändringens vindar verkar blåsa över 

läsinlärningsundervisningen, om det är de dalande resultaten i svensk skola gällande läsning 

och läsförståelse eller det är lärarnas eget behov av variation. Tänk om det är som Kreiner 

säger, att PISAs mätmetoder inte är tillförlitliga, då kanske lärarna rannsakar sig själva och 

letar fel i sin undervisning i onödan. Självrannsakan är i och för sig aldrig fel, det leder till 

utveckling och det är det vi ser nu. Under 2011 genomförs också PIRLS undersökningen, en 

liknande undersökning som PISA där man mäter fjärdeklassares förmågor i läsförståelse, då 

erhålls ytterligare information om den svenska skolans kvalité. Då kan det kanske också vara 

lättare att ta ställning till Kreiners påstående.  

 

När det kom till frågan ifall det finns en optimal metod eller inte framkom det att lärarna 

varken arbetade efter eller ens hade som mål att arbeta efter en speciell metod, förutom de 

lärare som ansåg att deras undervisning utgick från Trageton metoden. Övriga lärares 

synpunkt var att barn är olika och därför behöver barn olika strategier, läs metoder, för att nå 

sin läsning. Någon optimal metod som passade alla barn upplevdes inte finnas och inte heller 

att det i förväg gick att förutsäga vilken metod som kom att användas, det var beroende på 

barnen. Lärarna utgick ifrån det som de tyckte var viktigt det vill säga det holistiska tänkandet 

att gå från helheten till delarna, men lärarna var samtidigt inte främmande för att gå på 

ljudmetoden och Lundbergs linje och träna barnens fonologiska medvetenhet om så krävdes. 

De allra flesta hade ändå någon form av träning i fonologisk medvetenhet då de ansåg att 

detta också var viktigt. Gemensamt för alla lärarna var att deras elever under året i 

förskoleklassen hade arbetat med Bornholmsmodellen, den fanns inskriven i 

kommunplanerna som rekommendation. Detta kan vara en av anledningarna till att det i 

skolan satsades mindre på fonologisk medvetenhet, eftersom de flesta barnen ansågs kunna 

detta, och därför fokuserades mer på innehållet.  

 

Frågan är om det egentligen finns någon optimal metod att arbeta utefter som passar alla barn. 

Givetvis måste de som har framställt metoderna anse detta och tro på sin metod, men jag vet 

inte. De sex lärare jag intervjuat ansåg det inte, jo några, men vid närmare granskning visade 

det sig att det inte var renodlat efter en metod utan det fanns även andra inslag. Vi vet vad 

forskarna anser är av vikt och vi vet vad metoderna förespråkar men i intervjuerna kom det 
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också upp funderingar kring om det var konstaterat att den ena läsinlärningsmetoden var 

bättre än den andra. Som jag tidigare har skrivit tonas enligt Myrberg betydelsen av vilken 

pedagogisk metod som bör användas ned. Samtidigt menar jag därmed inte att förkasta 

läsinlärningsmetodernas betydelse för de är en god grund att utgå ifrån men frågan är om inte 

barnen och den enskilde läraren spelar en avgörande roll. Metoderna ska finnas där som ett 

urval av möjligheter att välja mellan beroende på elever och lärares personligheter. Tittar man 

noga på de olika metoderna tolkar jag dem så att de till viss del går i varandra inom de olika 

fälten ljudmetod och helordsmetod. Kanske inte så konstigt egentligen om man tänker efter, 

de bygger ju på varandra, den ena metoden har gett den andra. Anmärkningsvärt var också att 

det var så koncentrerat kring tre metoder, ljudmetoden representerad av Bornholmsmodellen, 

LTG metoden och Trageton metoden som representerar helordsmetoden. Kiwimetoden som 

jag tog upp i min forskningsbakgrund nämndes överhuvudtaget inte. När jag frågade uppgav 

någon att de kände till det här med storbok och lillbok, men det var inget som användes i 

undervisningen. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om undersökningen hade 

genomförts i någon annan del av Sverige.   

 

Undersökningen behandlade också begreppet läsförståelse och hur det arbetades för att uppnå 

denna. Detta med utgångspunkt i det dalande resultatet för läsförståelse i PISA 

undersökningen 2009. Forskning pekar på vikten av att samtala kring olika texter. Lärarna 

lyfter också detta på olika sätt i sin undervisning. Det handlar mestadels om frågor och 

berättande kring texter barnen läst. Min uppfattning är att det bara skrapas lite ytan, lärarna 

anser att tiden är ett stort bekymmer när det gäller att samtala kring texter. Det uttrycktes att 

det går åt så mycket tid till annat i skolan utöver undervisningen, till exempel 

konflikthantering och oroliga barn. Jag tror att upplägget av undervisningen är avgörande, 

lärarna får helt enkelt bestämma vad de anser är viktigt och fokusera på detta.  

 

Samtalets vikt betonas när det gäller läsförståelse, men det behöver inte nödvändigtvis vara 

samtal mellan elev och lärare anser jag, det kan lika gärna vara samtal mellan elev och elev. 

Likväl som det sociokulturella sammanhanget lyfts i arbetet med grundläggande läsinlärning 

bör det på samma sätt lyftas när det gäller läsförståelse. Där tror jag att lärarna har mycket att 

vinna på om de förändrar sitt sätt att tänka kring undervisningen. Därmed menar jag inte att vi 

ska låta eleverna klara ut läsförståelsen själva, men både och kan vara en lösning för att få 

mer av den varan. Det visade sig att ett vanligt förekommande sätt att arbeta med 



 37 

läsförståelsen var att barnen skulle svara på frågor skriftligt i en bok, det är i sig nyttigt men 

det får inte ske på bekostnad av samtalet.   

 

Lärarna hade många tankar kring vad resultatet i PISA 2009 kunde bero på och hade 

förhoppningsvis även funderat över sin egen roll i det hela även om några slog det ifrån sig 

och menade att läsförståelsen inte var ett problem på lågstadiet utan det kom först på 

högstadiet. Jag menar att det verkar långsökt. Visserligen måste man jobba med den hela tiden 

men att den plötsligt skulle försvinna på högstadiet verkar inte rimligt. Samtidigt medgavs det 

att läsförståelsen inte kontrollerades lika mycket på de barn som går i trean som man gjorde 

på de barn som går i ettan. Anledningen till detta uppgavs vara att ettorna var i början av sin 

läsinlärning och då var man mån om att förståelsen skulle vara med för att underlätta läsandet. 

Det är kanske där problemet ligger i skolan idag, har eleverna väl lärt sig att läsa nöjer man 

sig med det och i fortsättningen förutsätter man att de förstår det de läser, de kan ju läsa. 

Givetvis måste alla lärare på alla stadier ta sitt ansvar och arbeta efter bästa förmåga för att få 

eleverna att utveckla en god läsförståelse och som jag ser det är det på lågstadiet med den 

grundläggande läsinlärningen som lärarna kanske har det största ansvaret, det är den understa 

byggstenen. Sedan tror jag i enlighet med Myrbergs slutsatser att skolan idag måste bli bättre 

på att arbeta med den fortsatta läs- och skrivinlärningen högre upp i åldrarna. Barnen måste 

göras medvetna och komma till insikt om vad de ska ha sin läsning till, varför det är viktigt att 

förstå det man läser. 
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7. Sammanfattning 

PIRLS och PISA är båda internationella undersökningar som avser att mäta elevers förmåga i 

läsförståelse i årskurs fyra respektive årskurs nio. Tendensen är att elevers läsförståelse har 

dalat över tid. Att kunna läsa är en förutsättning för att kunna utveckla läsförståelse. Med 

bakgrund i detta var syftet med min undersökning att ta reda på hur erfarna lärare uttrycker 

sig kring grundläggande läsinlärning och hur de ser på vad som inverkar på läsinlärning. 

Erfarna lärare har erfarenhet av läsinlärning över tid och kan på så sätt bidra till ytterligare 

kunskaper.  

 

Det finns väldigt mycket litteratur inom området läsinlärning och historiken kring läsinlärning 

är intressant och väsentlig för att få en helhetsbild av läsinlärning över tid. Det finns två 

uttalade traditioner inom området; ljudmetoden – phonics och helordsmetoden – whole 

language. Under åren har det utarbetas ett antal olika metoder genom som alla har fått mer 

eller mindre genomslagskraft. Förespråkare i Sverige för de olika traditionerna är Lundberg 

för ljudmetoden och Liberg för helordsmetoden. Tidigare var klyftan mellan dessa två större, 

idag ser man att de närmat sig varandra och båda inser numera vikten av att använda sig av 

båda metoderna. Det de dock inte är helt överens om är i vilken ordning de ska komma. 

Sammanställd forskning (Myrberg, 2006) visar att läsinlärningsmetoderna har förpassats i 

skymundan till förmån för en hög lärarkompetens. När det gäller läsförståelse betonar 

Lundberg (2010) vikten av att kunna avkoda snabbt för att kunna lägga fokus på förståelsen 

medan Liberg (2006) nämner vikten av att ha ett stort ordförråd för att kunna förstå och tolka 

text. Samtalet nämns också som en viktig del i arbetet för att uppnå läsförståelse.  

 

För att gå på djupet med mina frågor valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer av ett 

riktat urval, det vill säga att lärarna skulle ha arbetat i minst 10 år. En intervjuguide 

upprättades utefter mina frågeställningar:  

 Finns det något gemensamt i lärarnas beskrivningar av vad som är viktigt inom 

läsinlärning?  

 Hur beskriver lärarna att deras syn kring läsinlärning förändrats under deras 

verksamma år? 

 Är det någon specifik läsinlärningsmetod som de medverkade lärarna förespråkade?                       

 Vad menar de medverkande lärarna är viktigt för att elever ska utveckla läsförståelse? 
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De sex intervjuerna genomfördes på fyra olika skolor, de spelades in och transkriberades 

sedan ordagrant. Resultat bearbetades och sammanfattades utifrån frågeställningarna. 

 

I resultatet framkom det några viktiga aspekter inom läsinlärning som lyfts av lärarna; 

utgå från barnen, lust och glädje, intresse och vilja samt lärande i ett socialt sammanhang. 

Det visade sig också att lärarnas syn på läsinlärning hade förändrats ganska mycket över 

åren, fokus hade flyttats från färdighetsträning till innehåll. Min tolkning är att 

förändringen upplevdes större av de lärarna som tog sin examen redan på 70-talet.  

 

Någon optimal läsinlärningsmetod framkom inte, lärarna mixade fritt bland metoderna 

och gjorde sin egen metod. Trageton metoden var den som framkom i två av fallen, men 

vid närmare granskning visade det sig att den även innehöll delar från andra metoder i 

åtminstone det ena fallet. Min uppfattning är metoderna mer eller mindre bygger på 

varandra. De innehåller i stort sett samma delar men i omvänd ordning. 

Bornholmsmodellen förekom i förskoleklasserna på skolorna där de intervjuade var 

verksamma. Tendensen bland de intervjuade lärarna var att de i sin undervisning 

förespråkade helordsmetoden i större utsträckning och framhöll innehållet. 

För att utveckla läsförståelse framhölls även bland lärarna samtalet som ett mycket viktigt 

redskap. Att samtala med barn om olika texter, låta dem rita, skriva och berätta för att visa 

att de har förstått innehållet i det de läst. Frustration uttrycktes över att tiden att sitta ned 

med vart och ett barn inte räckte till.  

 

Resultaten i PISA undersökningen 2009 hade också gett upphov till tankar och 

funderingar kring hur undervisningen har utformats och samhället utvecklats. Tänkbara 

orsaker till de dalande resultaten uppgavs bland annat vara en alltför individualiserad 

undervisning med för mycket eget arbete, inga gemensamma genomgångar och 

diskussioner. Dessutom menade lärarna att barn läser mindre skönlitterära böcker idag.   

 

Min sammanfattande slutsats är att förändringens vindar blåser över 

läsinlärningsundervisningen, dalande resultat kan vara en bidragande orsak då det 

utmynnar i att det sker en granskning av den egna undervisningen och kanske därmed 

också en utveckling.  
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      Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat som lärare?                                                                                

- På lågstadiet, med läsinlärning? 

 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

3. Vilken utbildning har du?                                                                                                          

- Innehöll den någon specifik utbildning mot läsinlärning?                                                                    

- Har du gått några fortbildningskurser inom läsinlärning, efter din utbildning? 

 

 

 

4. Vad anser du är viktigt att tänka på när det gäller läsinlärning?                                                                                                                  

                                                                                                 

5. Har din syn på läsinlärningen förändrats under de år du varit verksam?                                                            

- På vilket sätt och av vilken anledning i så fall? 

 

6. Vilka olika läsinlärningsmetoder känner du till?                                                                     

(Bornholmsmodellen, Wittingmetoden, LTG, Kiwimetoden, Att skriva sig till läsning? 

Synpunkter på dessa?) 

 

7. Vilka olika läsinlärningsmetoder har du arbetat efter?                                                                                         

- Hur kom det sig att du valde/valde bort dem? 

 

8. Hur arbetar du just nu med den första läsinlärningen?                                                                   

- Någon speciell metod?                       

 

 

 

9. Vad är läsförståelse enligt dig? 

 

10. Hur anser du att man bör arbeta för att eleverna ska uppnå läsförståelse? 

 

11. PISA undersökningen 2009 visar på att svenska elever tappar när det gäller 

läsförståelse, vad är dina tankar om det? 

 

 

 

 

12. Något annat du vill tillägga som du anser är viktigt när det gäller läsinlärning eller att 

uppnå läsförståelse? 
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      Bilaga 2 

 

Nybrostrand 110501 

Hej! 

Jag är vill tacka Dig för att Du tar dig tid och ställer upp på en intervju för mitt examensarbete  

inom lärarutbildningen vid Kristianstad högskola. Mitt examensarbete kommer att handla om 

barns tidiga läsinlärning.  

Intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter och kommer att spelas in. Detta för mitt eget minnes 

skull. Alla deltagare i mina intervjuer kommer att vara anonyma och så även skolan och 

kommunen ifråga. De personer som har rätt att titta på materialet har alla tystnadsplikt, vilket 

innebär att ingenting kommer att kunna härledas till Dig som person.  

Du som deltar i intervjun har självklart rätt att avbryta Din medverkan när som helst. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig antingen via mail: 

katrin.nilsson0045@stud.hkr.se  

eller telefon: xxxx - xxxxxx 

Vi ses! 

 

Med vänlig hälsning 

Katrin Nilsson 
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