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Abstract:  
Uppsatsen är en komparativ studie om läsundervisningen i två klasser i Sverige och 
Danmark. Den danska läroplanen, Fælles Mål, 2009, har tydligare riktlinjer angående 
läsning, vilken vi har jämfört med den svenska läroplanen, Lgr11. Två rapporter om elevers 
läskunnighet sammanfattas i uppsatsen. Delar av rapporterna har lyfts då vi anser att dessa är 
betydelsefulla för elevers läsning. Till exempel har vi redogjort för betydelsen av olika 
läsmaterial och individuell läsning. Syftet med studien har varit att göra jämförelser i 
läsundervisningen och läroplanerna. För att kunna jämföra läsundervisningen beslutade vi 
oss för att genomföra observationer och därefter samtal med lärare i Sverige och Danmark. 
Resultatet är att läsundervisningen bedrivs i stort sett likartat på båda skolorna. Skillnaden vi 
sett kan likväl finnas mellan skolor i Sverige och vise versa i Danmark. Resultatet hade 
troligtvis sett annorlunda ut om urvalet varit större. Dock är läsundervisningen av största 
prioritet, oavsett om den bedrivs i Sverige eller Danmark. Som bisyfte har vi tagit reda på om 
det finns någon kännedom om rapporterna Northern Lights on PISA 2006 och PIRLS 2006. 
Kunskapen om rapporterna är vag hos båda lärarna i undersökningen.  
 
 
Ämnesord: Sverige, Danmark, läsning, läsinlärning, läroplaner, skönlitteratur, PIRLS 2006, 
Northern Lights on PISA 2006. 
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1 Inledning 

Det tar 20 minuter med färjan mellan Helsingborg – Helsingör. Mellan Danmark och Sverige 

finns en rad skillnader men även många likheter. Vi har ett snarlikt språk, likartad kultur och 

en gemensam historia. Något annat som vi också har gemensamt är det sjunkande resultatet i 

läsning som har pågått under 2000- talet. I Sverige har resultaten sjunkit mer än vad det har 

gjort i Danmark (Matti, 2009). Vad kan det bero på? Fungerar läsundervisningen så pass olika 

att skillnader uppstår?  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Skolväsendet i Sverige är i nationell jämförelse utomordentligt 

välutvecklat. Lärare har god utbildning, de materiella resurserna är 

betydande och läroplanen uttrycker mycket avancerade ambitioner/…/ 

Ändå har en oroveckande stor del av våra elever svårighet att uppnå 

en godtagbar standard i fråga om de grundläggande färdigheterna att 

läsa och skriva…(Lundberg, 2010 s.99) 

 

Citatet ovan stämmer överens med vår uppfattning om läs- och skrivinlärning. Vi är 

övertygade om att den första läsinlärningen är oerhört viktig för eleverna. 

 

Den brist vi ser hos våra elever ska vi ta på största möjliga allvar. Allt fler svenska elever går 

ut skolan idag med otillräckliga läs- och skrivfärdigheter (Lundberg, 2010). Ingvar Lundberg 

menar att de sociala klyftorna kommer att växa och en stor oro för läsförmågan i 

informationssamhället gror fram. Vidare menar Lundberg att problemet inte bara ligger vid 

svagt utvecklade färdigheter utan också på ett stort bristande intresse för läsning och litteratur 

som växer fram i samhället. 

 

Vi har läst två olika rapporter om elevers läsförmåga, PIRLS 2006 och Northern Lights on 

PISA 2006. Vi fann dessa relevanta för uppsatsen eftersom de gav oss en bakgrund för vår 

empiriska undersökning. I rapporten Northern Lights on PISA 2006 ser man en tydlig bild av 
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hur svenska elevers resultat har sjunkit, från 517 poäng ner till 509, under 2000-talet (Matti, 

2009). Sveriges poäng är högre än Danmarks, men resultatet i Danmark har också försämrats. 

Dock inte med lika stor marginal, från 498 till 494 poäng. Detta fick oss att fundera över 

varför svenska elevers resultat har sjunkit med fler poäng än de danska elevernas. Vi 

beslutade oss för att ta reda på hur den danska läroplanen ser ut och hur läsundervisningen ser 

ut i en dansk skola för att kunna jämföra med svenska förhållanden.  

 

Vår förhoppning är att undersökningen ska väcka ett intresse hos framför allt lärare, men även 

hos forskare, för utbyten mellan länderna. Ett samarbete där man får nya infallsvinklar, tror 

vi, kan förbättra ett dalande resultat i till exempel läsning.  

 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte är att göra en empirisk och komparativ undersökning av hur läsundervisningen i 

årskurs ett kan se ut i Sverige och Danmark. Vi vill för det första undersöka om de använder 

någon specifik inlärningsmetod, såsom exempelvis ”Bornholmsmetoden” eller ”LTG- 

metoden”. Vi vill för det andra ta reda på vilka arbetssätt pedagogerna använder sig av, så 

som högläsning, samtal kring texter samt vilka läsmaterial de använder sig av. Eftersom 

skönlitteratur har en större tyngdpunkt i den danska läroplanen vill vi också se hur denna 

används i undervisningen, både i Danmark och i Sverige. 

 

Som ett bisyfte har vi även valt att presentera resultaten i rapporterna Northern Lights on 

PISA 2006 och PIRLS 2006. Detta för att belysa situationen angående läsförmågan i 

Danmark och Sverige. Vi är även intresserade av att veta om lärarna i vår komparativa 

undersökning är medvetna om rapporterna eftersom det är läraren som trots allt lägger 

grunden för elevers läsning. 
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1.3 Frågeställningar 

Hur arbetar pedagoger med läsundervisningen i årskurs ett i Sverige och Danmark? 

I vilken utsträckning skiljer sig användningen av skönlitteratur i undervisningen mellan de 

båda länderna? 

Har lärarna någon kännedom om rapporterna Northern Lights on PISA 2006 och/eller PIRLS 

2006? 
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2 Litteraturgenomgång 

Avsnittet inleds med en redogörelse för vad läroplanerna för Sverige respektive Danmark 

säger om läsning i de yngre åldrarna. Efter det följer en komparativ jämförelse mellan 

läroplanerna. Därefter presenterar vi resultaten i rapporterna Northern Lights on PISA 2006, 

PIRLS 2006, samt en dansk undersökning angående läsning. Rapporterna tar upp olika delar 

som gynnar elevers läsning. Några av dessa delar har vi valt att fördjupa oss mer i, vilket vi 

avslutar vår litteraturgenomgång med. 

 

 

2.1 Den svenska läroplanen 

I den svenska läroplanen står det att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva” (Lgr11, s.220). Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla 

tal- och skriftspråk för att lära sig att uttrycka sig. Undervisningen ska dessutom stimulera 

deras intresse för att läsa och skriva. Den ska även ge eleverna möjlighet att bekanta sig med 

de nordiska grannspråken. Eleverna ska ges förutsättningarna att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter och anpassa språket efter olika syften och mottagare. 

 

”Det centrala innehållet är utformat så att det lämnar utrymme för läraren att ge egna 

fördjupningar eller tillägg” (Lgr11, s.5). För årskurs ett till tre är det centrala innehållet indelat 

i ett antal underrubriker. Den första är ”Läsa och skriva” där några av punkterna i innehållet 

är: 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen 

efter textens form och innehåll. 

 

• Alfabetet och alfabetisk ordning. 

  

• Sambandet mellan ljud och bokstav. 

  

 En annan rubrik heter ”Berättande texter och sakprosatexter”. Innehållet här är bland annat: 
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• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda 

delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, 

kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 

texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

 

• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande 

text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt 

litterära personbeskrivningar. 

  

• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 

  

• Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, 

och hur deras innehåll kan organiseras. 

 

I läroplanen står det att läraren ska stimulera elevernas intresse för läsning och 

skrivning. Förutsättningar att läsa skönlitteratur ska ges i undervisningen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska läroplanen ger läraren 

valmöjligheter att göra egna fördjupningar och tillägg i det centrala innehållet. 

Läraren ges möjlighet att tolka innehållet och kan därför göra egna val av till exempel 

skönlitteratur som eleverna ska få läsa.  

 

 

2.2 Den danska läroplanen 

Den danska läroplanen från 2009 har ett gemensamt mål för ämnet danska som är att stärka 

läsningen (Fælles Mål, 2009). Därför har den danska regeringen infört en extra timme till 

dansklektioner för både första och tredje klass. En nationell handlingsplan för läsning har 

även utformats av en expertgrupp för att på bästa sätt stärka elevernas läsning.  

 

Det centrala i ämnet danska är språk och litteratur, där tyngdpunkten ska ligga på att arbeta 

med läsning, skrivning och stavning. Läroplanen beskriver att läsning och skrivning är 

parallella processer som utvecklas i ett sammanhängande förlopp. Genom läsning utvecklar 

eleverna även sina färdigheter i skrift. Läraren ska regelbundet ha högläsning för eleverna av 

både äldre och modern litteratur så eleverna lär sig om olika texttyper.  
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Eleverna bör bland annat arbeta med att 

 

• Leka och experimentera med ord, språk och texter. 

 

• Lyssna på andra elever och lärarens högläsning och berättande. 

 

• Läsa enkla texter för varandra. 

 

I undervisningen ska olika strategier för läsning användas. Undervisningen ska bygga på 

elevernas erfarenheter gällande läsning och skrivning. Arbetet med läsning ska ske 

individuellt, i par, i små grupper och i helklass. Elever kan använda sig av datorn som stöd för 

digital avläsning. Läsutvecklingen ses i samband med skrivutvecklingen, och aktiviteter 

organiseras utifrån dem. 

  

Elever ska läsa både kortare, länge, äldre, nyare och akademiska texter. Eleverna ska ges 

individuella utmaningar. Fokus ligger på att förstå texternas sammanhang. Elevernas 

erfarenheter av språk, litteratur och media är grunden för arbetet.  

 

Målen för elever i årskurs ett är bland annat att:  

  

• Läsa enkla texter med ökande hastighet. 

 

• Läsa texter med vanliga ord. 

 

• Läsa tryckta och elektroniska texter. 

 

• Använda enkla strategier i läsförståelse, att förutsäga innehållet i texten 

från titeln och illustrationer, ställa frågor till texten och återberätta 

textinnehållet. 

  

• Läsa språkligt utmanande texter. 

 

• Läsa olika slags texter. 
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• Förmedla kunskap om vad som är läst, till exempel genom illustration, 

berättande och skrivande. 

 

• Läsa enkla texter högt för varandra och läraren. 

 

• Hitta böcker och andra texter för egen läsning. 

 

• Läsa dagligen för att uppnå god läsrutin. 

 

• Kunna samtala om innehållet i olika tryckta och digitala texter. 

 

• Använda skolans bibliotekstjänster.  

 

• Få kännedom om nyare och äldre barnlitteratur, såsom bilderböcker, 

berättelser, sagor, legender och myter, sånger och psalmer, rim och 

ramsor. 

 

• Genom kanon få kunskap om dansk litteratur. 

 

• Kunna läsa sagotexter, såsom läroböcker och uppslagsverk med bilder. 

 

• Kunna läsa kortare texter på norska och svenska. 

 

Det gemensamma målet i den danska läroplanen är att stärka läsningen och många mål är i 

punktform. Den belyser starkt vikten av att eleverna lär sig läsa. Tyngdpunkten ligger på 

språk och litteratur. Läroplanen trycker på att eleverna ska kunna läsa olika sorters texter både 

elektroniska och tryckta. Läsning och skrivning utvecklas i ett sammanhängande förlopp, 

enligt läroplanen för danska.  

 

 

2.3 Jämförelse mellan nationernas läroplaner 

De största skillnaderna vi noterat är att den danska läroplanen är rik på detaljer och den 

svenska är mer öppen med en intention att låta läraren göra individuella tolkningar. I den 
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svenska kursplanen nämns inte högläsning, det gör den däremot i den danska. Till exempel att 

eleverna ska kunna lyssna på både kamraterna och lärarens högläsning. I läroplanen för 

danska står det även att eleverna ska kunna läsa texter med ökad hastighet, vilket inte 

preciseras i den svenska. Båda läroplaner trycker mycket på att eleverna ska kunna läsa olika 

sorters texter, till exempel äldre och moderna sagor. Eleverna i båda länderna ska även ha läst 

något från de andra nordiska länderna när de går i de första skolåren. En annan likhet är att 

båda läroplanerna skriver att eleverna ska använda sig av olika strategier gällande läsningen.  

 

I princip är den innehållsmässiga skillnaden mellan den danska och svenska kursplanen inte 

så stor utom när det gäller ren formalia, för att den danska läroplanen är till mesta del skriven 

i punktform. Danmarks läroplan och dess riktlinjer är relativt utförlig vilket kan vara en fördel 

för pedagoger (Fælles Mål, 2009). I början på Lgr 11 kan man läsa att kursplanen för svenska 

är skriven på så sätt att man kan göra sina egna tolkningar och förändringar för en mer 

varierad undervisning. 

 

 

2.4 Northern  Lights on PISA 

Northern Lights är en del av PISA- rapporten som mäter kunskap och färdigheter som 

fokuserar på de nordiska länderna, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna och 

Grönland (Matti, 2009). I rapporten tas skolan i sin helhet upp som en jämförelse mellan de 

olika länderna. De ämnen som är i fokus är läskunnighet och naturvetenskap. I vår 

redogörelse kommer vi att enbart fokusera på läskunnigheten i Danmark och Sverige. 

 

En del i rapporten tar upp hur de socioekonomiska faktorerna kan ge en förklaring till 

skillnaderna mellan olika länder och skolor, speciellt gällande läsning. Detta mäts i HISEI 

som betyder "högsta internationella sociala och ekonomiska index ". Eleverna tillfrågades om 

sina föräldrars yrke och anställningsform, om deras mamma och pappa arbetade heltid, deltid, 

var arbetslösa eller hade någon annan status.  

 

Poängen för läsning i Sverige har minskat. För Danmark ligger poängen kvar på i stort sett 

samma nivå. Sveriges läsningsresultat har under dessa sex åren försämrats från 517 poäng ner 

till 509. Danmarks resultat har också försämrats men inte med lika stor marginal. Sverige har 
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varit det ledande landet i genomförandet av utbildningsreformer och är fem till tio år före de 

andra länderna i Norden. 

 

Danmark har under 2000-talet visat lägre resultat i läsning än Sverige. Från år 2003 till år 

2006 har i och för sig Danmarks resultat gått upp med tre poäng. I jämförelse med Sverige 

som enbart fått sämre poäng från år 2000 till år 2006.    

 

Tabellen nedan visar hur HISEI- poängen och läsningen i varje land har förändrats sedan år 

2000.  

 

(Källa: Northern Lights on PISA, 2006. Citerat efter Matti, 2009) 

 

Northern Lights on PISA har genomförts tre gånger hittills - 2000, 2003 och 2006. År 2000 

var läskunnighet den huvudsakliga domänen, med matematik och naturvetenskap som mindre 

domäner. Under 2003 var huvuddomänen matematik och år 2006 var det naturvetenskap. I 

Danmark är resultaten ganska stabila över tiden, medan det svenska resultatet har i viss mån 

minskat genom åren i alla tre ämnen. 

 

 

2.5 PIRLS 2006 

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study (Skolverket, 2007). 

Undersökningen är en av de mest omfattande som gjort av elevers läsförmåga i 45 länder. 

Målsättningen med PIRLS är att se hur läsförmåga förändras under åren, där resultaten från år 

2001 och år 2006 jämförs, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. I en jämförelse 
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mellan PIRLS 2001 och PIRLS 2006 kan man utläsa att läsförmågan hos svenska elever i 

årskurs fyra har minskat.  

 

2.5.1 Läsmaterial i undervisningen 

Det material man använder sig mest av är läroböcker och läseböcker (Skolverket, 2007). I 

Sverige är det drygt hälften av eleverna som i huvudsak möter denna sorts läromedel, i de 

andra nordiska länderna är det ännu fler. Utöver detta är det även vanligt i Sverige att använda 

sig av barnböcker som ett läromedel, vilket inte är så utbrett i Danmark. 

 

Nästan alla eleverna möter någon form av skönlitterär text varje vecka i undervisningen, 

vilket gäller för både Sverige och Danmark. Dock ligger Sveriges resultat högst i jämförelsen. 

Positivt är att resultatet har stigit sedan PIRLS 2001 för Sveriges del. 

 

2.5.2 Individuell läsning och högläsning 

Andelen elever som nöjesläser läser varje dag eller nästan varje dag har minskat markant i 

Sverige mellan 2001 och 2006 (Skolverket, 2007). I Danmark är andelen elever som läser ofta 

för nöjes skull högre, 49 % jämfört med Sveriges 36 %. Flertalet av de svenska eleverna får 

ägna sig åt tyst läsning, vilket är ett bra resultat i jämförelse med Danmark.  

 

Flertalet av eleverna får lyssna till högläsning, där läraren är en förebild, minst en gång i 

veckan. Sedan 2001 har det skett en betydande ökning av skönlitteratur och informativa texter 

i undervisningen. Enligt rapporten, utifrån lärarnas syn, får hälften av eleverna i den svenska 

skolan lyssna till högläsning dagligen. Mer än hälften av lärarna låter sina elever läsa högt för 

sina klasskamrater, vilket är likvärdigt med de andra nordiska länderna. Minst en gång i 

veckan får de svenska eleverna läsa högt i smågrupper och är likvärdigt med de övriga 

länderna. 

2.5.3 Läsförståelse 

I PIRLS 2006 har man undersökt vilka aktiviteter eleverna får arbeta med för att utveckla 

läsförståelse och lässtrategier (Skolverket, 2007). Om man jämför resultatet med de danska 

elevernas fördelning har de en betydligt jämnare fördelning. Dessutom är Danmarks resultat 
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mer likt PIRLS internationella genomsnitt. I figuren nedan kan man se hur fördelningen ser ut 

i Sverige, Danmark samt PIRLS internationella genomsnitt. 

 

 
(Källa: Skolverket, 2007) 

 

Flertalet elever i Sverige får ofta delta i olika typer av aktiviteter kopplade till läsförståelse. 

Det är dock betydligt färre än eleverna i många andra länder, där i bland Danmark. I båda 

länderna är det vanligt att eleverna får svara muntligt på frågor om vad de läst eller göra 

muntliga sammanfattningar. Desto oftare får eleverna svara på frågor i 

övningsböcker/arbetsblad eller göra en skriftlig sammanfattning. Inte ens hälften av eleverna 

får möjlighet att prata med sina kamrater om vad de har läst, varken i Sverige eller Danmark. 

Figuren nedan visar fördelningen av aktiviteter kopplade till läsförståelse.  
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(Källa: Skolverket, 2007) 

 

 

2.6 “Læsning og litteratur i skolestarten” 

I Læsning og litteratur i skolestarten som är gjord av Stig Broström, Marianne Frandsen och 

Karen Vilhelmsen vid Nationalt Videncenter for Læsning (2008), har ett antal lågstadielärare i 

Danmark blivit intervjuade om hur de använder skönlitteratur. Av de tillfrågade anser alla att 

skönlitteratur är mycket viktigt för läsundervisningen. De sa sig använda skönlitteratur 

mestadels för att utveckla barns medvetenhet om skriftspråk, ordförråd, förståelse av ord, 

termer och fraser. Vidare beskrivs valet av läseböckerna som något väldigt svårt, och lärarna 

vill få med ordkunskap och alfabetet. Med läseböcker avses läroböcker som eleverna behöver 

vid sin läsinlärning. Genom att blanda in det ovanstående med skönlitteratur i undervisningen, 

kan eleverna bli mer aktiva läsare. Vad som var förvånande i studien var att en stor del av de 

tillfrågade svarade att de faktiskt avstod från att använda sig av litterära texter. De fokuserade 

enbart på att arbeta med det fonetiska, alfabetet och det visuella i läsundervisningen. Andra 

valde att använda sig av det litterära som något fristående i undervisningen. Studien visar 

också att många använder sig av skönlitteraturen som gemensam läsning eller högläsning. Ett 

annat intressant resultat i undersökningen visar att det finns ett stort intresse för 

skönlitteraturen men att lärare ändå väljer att använda sig av läseboken. 
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Av de tillfrågade säger 83% att de läser högt ur någon skönlitterär bok varje dag eller flera 

gånger i veckan. Men 55 % av dessa befinner sig i förskolan. Undersökningen visar även att 

enbart 32 % av de tillfrågade lärarna som undervisar i en klass ett använder sig av 

skönlitteratur dagligen eller flera gånger i veckan. Broström (2008) menar att anledningen kan 

vara att många danska lärare fortfarande använder sig av äldre läsundervisningsmetoder, trots 

att den moderna läsundervisningen kommer mer och mer. Debatter i Danmark har under 

många år bearbetat dansk läsundervisning och Broström skriver att de danska lärarna är 

medvetna om vikten av skönlitteratur för det litterära lärandet. De tillfrågade nämner att de 

använder sig av olika genrer som legender, myter, sagor, skräck och fantasy. De tillfrågade 

pedagogerna fick frågan om vilka deras favoritböcker är, att använda i undervisningen, 

Gummi Tarzan av Ole Lund Kirkegaard och Mio min Mio av Astrid Lindgren var de som var 

de mest populära titlarna. Dessa två böcker finns även med i Undervisningsministeriets 

kanonlista. 

 

Två studier som nämns i Broström (2008) berättar att pedagoger väljer texter att läsa högt 

utifrån böcker från sin egen barndom. Detta kan resultera i att litteraturen blir äldre, med ett 

äldre språk som barn idag har svårt att förstå och som inte tilltalar dem. Det finns behov till att 

utveckla pedagogers kunskaper när det gäller att förbereda sig inför läsundervisningen. 

Broström (2008) menar att man bör ge samtal, text och språk en större plats i undervisningen 

både i skolan och på lärarutbildningen. Elevernas texter behöver kunna utmana dem i deras liv 

och omvärld. Texterna ska berätta vad som händer i elevernas liv vilket betyder att nyare 

skönlitteratur måste ta plats i skolan. De skönlitterära texterna måste ha ett relevant innehåll 

som vänder sig till barnen och måste skrivas på ett språk som ger eleverna utmaningar och 

inspiration. 

 

Studien visar att Danmark har en tradition av användning av läseboken. ”Läsebokssystemet 

lär barnen att läsa”, skriver Broström (2008), men den totala språkliga utvecklingen anser han 

att man inte kan få utifrån detta system. Han menar att de texter som används i 

undervisningen måste vara både personliga och språkliga, för att uppnå den totala 

språkutvecklingen. Vidare ska barn inte lägga tid på texter som inte utvecklar dem. Elever 

behöver texter som utmanar dem både som läsare och individer. 
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2.7 Läsning av skönlitteratur 

Att läsa individuellt eller att bli läst för utvecklar elevernas läsförståelse och hjälper eleverna 

att bli bättre läsare (Frost, 2007). Individuell läsning och högläsning förekommer ofta i skolan 

och därför har vi valt att behandla det mer ingående. 

 

2.7.1 Individuell läsning av skönlitteratur 

En kunskapsöversikt som Skolverket (2007) låtit göra visar att lärare oftast väljer 

skönlitteratur som de själva har kommit i kontakt med under sin utbildning. I stället för att 

läraren, som vet vad eleven är intresserad av och vad som är lagom nivå för eleven, väljer ofta 

bibliotekarien böcker till de yngre barnen. Syftet med att eleverna läser skönlitteratur är enligt 

kunskapsöversikten att eleverna ska få lästräning och utveckla sin läslust. Skolverkets studie 

visar att samtal mellan lärare och elever om texterna som barnen läser är ovanliga. Om 

eleverna inte lär sig tolka och reflektera över det de läser klarar de inte heller av kritisk 

granskning av sin omvärld, menar Britta Stensson (2006). Vidare anser hon att det 

demokratiska samhället kan bli lidande av detta.  

 

Den individuella läsningen är ofta något som ligger utanför den vanliga undervisningen. I de 

tidiga skolåren används skönlitteratur oftast som bänkbok och någon diskussion kring det 

eleverna läser förekommer sällan (Skolverket, 2007). Fortfarande är det också så att 

skönlitterärt läsande i skolan ofta inte betraktas som skolarbete utan något barnen får ägna sig 

åt om det finns tid över (Stensson, 2006). Förutom att det medför att många elever inte får 

tillgång till medryckande texter som gör dem gripna, nyfikna och emotionellt engagerade, så 

missar de möten med texter som de i högre grad själva kan omtolka och omskapa. Den som 

inte kommer igång med sin läsning, som inte förmår att tolka och ta till sig texter undviker 

med andra ord att läsa och utvecklas inte som läsare. 

 

För att undvika att eleverna blir passiva läsare är det viktigt med rätt läsmaterial (Taube, 

2007). Med det menas böcker där texten inte får vara för svår, eleven ska kunna läsa den 

relativt flytande. Viktigt är också att det som ska läsas handlar om något som ligger nära 

barnets värld, vilket ger goda förutsättningar för förståelsen av texten. Innan eleven börjar läsa 

kan läraren samtala med denne om innehållet i texten för att på så sätt hjälpa eleven att 

aktualisera tidigare erfarenheter och kunskaper på området. Eleven ska uppmuntras att under 

läsningen kontinuerligt fråga sig om den förstår det lästa. En annan strategi för att öka 
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läsförståelsen är att öva sig att hitta den viktigaste informationen i texten. En tredje är att 

innan läsningen fundera över vad som kommer att hända i texten, för att därefter se om 

hypotesen/förutsägelsen stämde. 

 

Läraren har en viktig roll i att skapa miljöer som gynnar läsning (Taube, 2007). Läsningen bör 

vara stressfri och ske i en förstående, accepterande och stödjande atmosfär. Om läraren ser 

positivt och accepterande på sig själv är det lättare att skapa en sådan inlärningsmiljö för 

eleverna, då läraren är en förebild för eleverna. Föräldrarnas förväntningar är också av 

betydelse för elevernas prestationer och möjligheter till att lyckas i skolan. Därför är 

relationen mellan hem och skola av betydelse för elevernas inlärning. En god relation ökar 

dessa möjligheter. 

 

2.7.2 Högläsning 

Frost (2002) menar att man länge vetat att högläsning är av betydelse för barns 

språkutveckling. I högläsningen stärks deras språkliga begrepp, de upptäcker språkliga 

sammanhang och vänjer sig vid skriftspråket. Man kan även låta äldre elever läsa för de 

yngre, och på så sätt ger man läsmodeller för de yngre eleverna (Taube, 2007). Samtidigt får 

den äldre eleven känna sig duktig och uppskattad. 

  

”Vi måste ofta läsa högt ur bra böcker, skratta, njuta, kanske förfasa oss och gråta 

tillsammans” (Taube, 2007 s.121). Med detta menar Taube att det är viktigt med högläsning 

för att få gemensamma läsupplevelser. Högläsning sker i en social situation där läsaren och 

lyssnaren interagerar på olika sätt (Frost, 2009). För elevens del handlar interaktionen bland 

annat om att utveckla sin förmåga att reflektera över innehållet och medvetenhet om sin egen 

kunskap. Under tiden man läser kan läraren plocka ut ord och begrepp för att samtala kring 

dessa med eleverna. På så sätt stärker man deras begreppsbildning och ordförråd. 

  

Chambers (2009) beskriver att högläsning kan vara den enda möjligheten för nybörjarläsare 

att uppskatta orden i texten lika mycket som bilderna. Fortsättningsvis beskriver Chambers en 

annan fördel med högläsning vilket är att läsningen tar lika lång tid för alla elever. Han 

påpekar dock att det är skilda upplevelser mellan högläsning och att läsa boken själv. Det ena 

utesluter inte det andra.  
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Den gemensamma läsningen leder i sin tur till gemensamma samtal kring det lästa (Hedström, 

2009). Trots detta visar Skolverkets kunskapsöversikt att samtal mellan lärare och elever om 

texterna som barnen läser är ovanliga (Skolverket, 2007). Orsaker som Skolverket lyfter fram 

är att textsamtal är svåra att genomföra i helklass samt dålig kunskap bland lärarna kring 

dessa frågor. Studien visar även att läsning i läsprojekt är inriktad på läs- och 

färdighetsträning i syfte att förbättra elevernas högläsning eller mängdläsning. 

 

 

2.8 Läsmaterial i skolan 

Lundberg (2010) anser att de första texterna vi ger våra elever ska göra så att de upplever en 

glädje för läsning och ger värdefull information. Läsningen ska vara någonting som är 

spännande redan från början. Lundberg menar också att många av de nybörjartexterna som 

redan existerar saknar just den här förmågan. ”Om läsmaterialet är spännande, intressant och 

knutet till barnets behov så kommer lästekniken av sig själv” (Lundberg, 2010, s102).  

 

Enligt Frost (2006) är traditionella läseböcker vanliga både i Sverige och Danmark och är i 

regel konstruerade efter ljudningsmetoden (Frost 2006). Han anser att dessa texter ofta är 

innehållsmässigt meningslösa. Texterna bör konstrueras så att eleven får fonologiska, 

alfabetiska och visuella strategier i sin läsinläsning. Frost anser att de skönlitterära texterna är 

mer passande i de pedagogiska situationerna. Litterära texter innehåller en ordrikedom, visuell 

mångfald med en mening och att använda sig av den parallellt i läsundervisningen, gör barnen 

till mer aktiva läsare. Genom att arbeta med skönlitteratur utvecklas elevernas färdigheter och 

ger dem möjligheten att även läsa mellan raderna. De lär sig dessutom att det finns olika 

system av olika texter. Elbro (2006) skriver att genom mötet med skönlitteratur utvecklar 

elever sin språkförståelse. Mötet med skönlitteraturen fungerar när det är ett balanserat urval 

av texter, dessa texter kan även användas i läsundervisningen, när man arbetar med alfabetet. 

 

Skolverket konstaterar i en kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995-2007 att de 

flesta lärare använder läseböcker i den tidiga läsinlärningen (Hedström, 2009). 

Konsensusprojektet är en sammanställning av forskares gemensamma ståndpunkter vad gäller 

elevers läsning (Myrberg & Lange, 2006). Forskarna i projektet anser att många av de 

läroböcker som används i skolan är svårtillgängliga för eleverna. Texterna är för abstrakta och 

substantivtäta vilket gör att eleverna inte kan ta sig in i texten. Elevernas återberättande av 
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texten blir mer faktabaserad istället för att vara en meningsskapande text. I lärarens val av 

läromedel måste det finnas variation som ger utmaningar i både läsning och skrivning på olika 

nivåer.  

 

I Danmark finns det, som i Sverige, en lång tradition med användning av den traditionella 

läseboken (Frost, 2009). Boken, som i många år har hetat Sören og Mette, har alltid haft en 

central plats i den danska läsundervisningen. Frost menar att boken har styrt arbetssättet vilket 

idag utgör problem för individualiseringen. 

 

Frost (2009) anser att kravet på en nyutbildad lärare för de yngre åldrarna bör vara att kunna 

lägga upp läsundervisningen utan det så kallade nybörjarsystemet. Då skulle läseboken kunna 

användas som ett redskap istället för tvärt om. Frank Smith (2000) har liknande argument i sin 

bok Läsning, att lärarna på utbildningen inte uppmuntras till att fatta sina egna beslut. Han 

anser att lärare ska få reda på vad de bör göra istället för vad de bör veta. 

 

 

2.9 Kanon för barnlitteratur 

Kanon är en obligatorisk lista med riktlinjer över dansk litteratur som ska läsas 

(Undervisningsministeriet, 2004). Tanken med kanon är att introducera det danska kulturarvet 

till den danska befolkningen. Kanon är en ”utgångspunkt och en grundlag för en fortsatt 

debatt om dansk konst och kultur” (Kulturkanon, hämtad 2011-12-06). Listan är obligatorisk 

och kallas för Den enda kanon (Undervisningsministeriet, 2004). Den är utgiven av 

Ministeriet for Børn og Undervisning, som är Danmarks motsvarighet till svenska Skolverket. 

Den danska kanon består av olika listor med sammanlagt 108 verk som är indelade i olika 

kategorier som bland annat konst, arkitektur, film, litteratur, populärmusik och barnkultur. 

Barnkulturslistan är i jämförelse med de andra listorna ny och publicerades 2006. Listan är 

skapad speciellt för barn. (Kulturkanon, hämtad 2011-12-06). 

  

I kanon beskrivs att litteraturen är ett värde i sig vilket de danska eleverna ska ta till sig 

(Undervisningsministeriet, 2004). Eleverna ska bli uppmärksamma på vilka författare de har 

läst, om det är HC Andersen eller Holberg, och lära känna dem. Detta anses vara högst 

viktigt. Genom att läraren läser högt för eleverna visar hon sitt eget intresse för läsning. Både 
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äldre och yngre barn kan ta del av högläsning. Vidare står det att lärarna ska vara engagerade 

och sprida läsning och litteratur i undervisningen (Undervisningsministeriet, 2004). 

 

Att arbeta med kanon innebär ett mer djupgående arbete med olika texter 

(Undervisningsministeriet, 2004). Texter ska diskuteras och alla ska få möjligheten att förstå 

innehållet. Arbetet med kanon kan även kompletteras med ljudböcker där texterna läses upp i 

långsamt takt då osäkrare elever eller elever med olika lässvårigheter kan följa med i boken.   

  

Nedan nämns några av de 108 verk som Undervisningsministeriet (2004) har valt att elever i 

grundskolan och upp i gymnasiet ska ha läst i alla fall minst en text av: 

  

• Folkeviser 

 

• Ludvig Holberg 

 

• H.C. Andersen 

 

• Johannes V. Jensen 

 

• Martin Andersen Nexø 

 

• Karen Blixen  

 

Det är en diger lista med ett budskap om att de danska eleverna ska få ett kulturellt 

arv. 

 

 

2.10 Metodval vid läsinlärning 

Ingvar Lundberg (2010) menar att det inte finns några renodlade inlärningsmetoder för hur 

barn ska kunna lära sig läsa. Allting beror på läraren och elevens förhållningssätt. Av samma 

åsikt är Mats Myrberg som refereras i Hedström, 2009. Han anser att metodvalet är 

oväsentligt när det handlar om att lära barn läsa. Det viktiga är att läraren har kunskaper när 
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det gäller språk och språkutveckling. Lärare kan ha en favoritmetod, men arbetar i regel med 

fler än en metod och anpassar undervisningen efter eleverna. 

 

I Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2006) nämns det att stundtals har det varit heta 

diskussioner om vilken pedagogisk metod som lämpar sig bäst för inlärning, så som ”Whole 

Language”, ”LTG-metoden” eller ”Wittingmetoden”. Debatten har pågått sedan 1970-talet. 

Under början av 2000-talet genomfördes Konsensusprojektet vars huvudsyfte var att lyfta 

fram sådant som svenska forskare var eniga om när det gäller läs- och skrivsvårigheter och 

läs- och skrivinlärning. Forskarna i projektet enades om att det trots allt inte hade så stor 

betydelse vilken pedagogisk metod som lärarna använder. Det som är av största betydelse är 

lärarens kompetens, så väl teoretiska som didaktiska, och struktur i undervisningen. 
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3 Metod 

I avsnittet kommer vi att tydliggöra vilka metoder och tillvägagångssätt vi använt av oss i vår 

empiriska undersökning. Vi kommer även förklara hur vi gjort vårt urval av 

undersökningsgrupp och dess tillförlitlighet. En redogörelse för etiska överväganden kommer 

också att finnas med i avsnittet. 

 

 

3.1 Val av metod 

I den empiriska undersökningen har vi gjort två fallstudier, en i Sverige och en i Danmark. Vi 

har då utgått från ett helhetsperspektiv och försökt få så täckande information om 

läsundervisningen som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). I en fallstudie har man en eller 

några få undersökningsenheter, vilket i vår undersökning utgörs av samtal med en lärare i 

Sverige respektive en lärare i Danmark (Halvorsen, 2009). I fallstudier kan man även 

kombinera intervjuer med observationer (Patel & Davidsson, 2003). Det har vi gjort genom 

att observera klassrumssituationer.  

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom det ger den intervjuade utrymme att svara 

med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). Detta gör att alla blir medskapare i samtalet. 

Frågorna (se bilaga 1) ställs i en ostrukturerad ordning, vilket innebär att frågorna ställs i den 

ordning som faller sig bäst i det enskilda samtalet. En annan aspekt är att under intervjun föds 

nya frågor fram, vilket gör att intervjupersonen kan uttrycka och fördjupa sina åsikter på ett 

friare sätt (Halvorsen, 2009). Under intervjuerna har vi gjort ljudinspelningar, eftersom vi 

anser att vi inte har de grundläggande kunskaperna för att göra anteckningar under intervjun 

(Patel & Davidsson, 2003). 

 

Syftet med observationerna är att kunna se läsundervisningen i sitt naturliga sammanhang 

(Halvorsen, 2009). I en observation är det inte bara skeenden som synliggörs, utan även 

verbala yttranden, relationer och känslouttryck (Patel & Davidsson, 2003). Observationer kan 

användas i olika syften. Vårt syfte är att kunna se ett samband mellan lärarens synsätt och 

hennes undervisning. Vi anser att klassrumsobservationerna kompletterar intervjuerna genom 

att ge oss en tydligare bild om hur lektionerna kan se ut. Eftersom vårt syfte är att observera 

en specifik situation, läsundervisning, är vår observation strukturerad (Halvorsen, 2009). 
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Eleverna är informerade om varför vi är i klassrummet, vilket innebär att det är en direkt 

observation. Nackdelen med observationer kan vara att det skeende man vill studera inte 

inträffar, vilket gör det hela tidsödande (Patel & Davidsson, 2003). 

 

 

3.2 Urval av undersökningsgrupp 

Vårt val av undersökningsgrupp är ett strategiskt urval (Halvorsen, 2009). Eftersom 

läsinlärning till största del sker i de yngre åldrarna har vi valt att intervjua och observera i 

årskurs ett. Lärarna i intervjuerna tillhör den grupp som vi tror kan uttrycka sig bäst i 

sammanhanget. I undersökningen genomförs samtalen med kvinnliga lärare. Dock finns det 

ingen baktanke med detta, utan det är oväsentligt för undersökningens syfte. Vi kan inte 

utesluta att resultatet kunnat ha en annan utgångspunkt/påverkan om de intervjuade hade varit 

män. 

 

Vi har skyldighet att informera de berörda om vårt syfte och vad deras medverkan kommer att 

innebära (Patel & Davidsson, 20003). Detta gjorde vi i samband med att vi tog kontakt med 

läraren i Helsingborg respektive Helsingör.  

 

 

3.3 Reliabilitet 

Vi är väl medvetna om att vår empiris tillförlitlighet är låg eftersom undersökningsgruppen är 

ett litet underlag (Halvorsen, 2009). Resultatet vi fått går inte att generalisera över alla skolors 

läsinlärning. Fördelen är att vi är två personer som observerar, vilket underlättar kontrollen av 

reliabiliteten (Patel & Davidsson, 2003). Vid intervjuerna har vi gjort bandinspelningar för att 

kunna lyssna flera gånger och försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt.   

 

 

3.4 Etiska överväganden 

I första kontakten med intervjupersonerna fick dessa en bakgrundsinformation om oss. Vi 

informerade om vilka vi är och var vi kommer ifrån. De fick även information om vad vårt 

syfte med undersökningen är och vad vi vill undersöka i deras klasser.  
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Den enskilda individens identitet är inte av intresse för vår undersökning (Vetenskapsrådet, 

2011). Vi har informerat berörda personer, att anonymitet kommer att vidhållas i uppsatsen 

(Patel & Davidsson, 2003). Varken namn eller annan möjlighet till identifiering kommer att 

vara möjlig. Personerna fick information om att handledare och examinator kommer att ges 

möjlighet at ta del av vårt empiriska forskningsunderlag. 
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4 Empirisk undersökning 

Vår empiri utgörs av en komparativ studie, vilket innebär en jämförelse mellan länder 

(Halvorsen, 2009). Undersökningen är utförd i Helsingborg, Sverige, och i Helsingör, 

Danmark. 

 

I avsnittet har vi kategoriserat undersökningen landsvis. Först presenteras 

klassrumsobservation med efterföljande samtal med läraren i den svenska skolklassen. 

Därefter följer samma upplägg för undersökningen i den danska skolklassen. Vi har valt detta 

upplägg för att få en bättre helhetsbild av ländernas läsundervisning. 

 

 

4.1 Klassrumsobservation Sverige 

Klassen är en ett- tvåa. Årskurs ett och två består av vardera tolv elever.  

  

4.1.1 Det fysiska klassrummet 

Klassrumsmiljön är behaglig, i bakgrunden spelas lugn avslappnande musik på låg ljudnivå.  

Väggarna är vita utom en mörkröd fondvägg. Ovanför tavlan, som är placerad längst fram i 

rummet, hänger alfabetets alla bokstäver. Kunskapsmålen för både matematik och svenska är 

uppsatta på väggen för båda årskurserna. Eleverna sitter uppdelade i sina årskurser i rader 

framför tavlan. Bokhyllorna längst bak i klassrummet är fyllda med olika sorters böcker för 

alla nivåer och genrer, så som sagoböcker, faktaböcker och bokstavsböcker. På tavlans högra 

sida står veckans läxor uppskrivna. I klassrummet finns det även olika spel av skilda slag som 

till exempel Kinaschack och läsdomino.  

 

4.1.2 Aktiviteter i klassrummet  

Eleverna har alla varsin läsebok som heter Vi läser - första respektive andra boken skriven av 

Ulf Stark. I varje bänk har eleverna en bänkbok, som de själva valt utifrån sitt intresse. 

Eleverna arbetar mycket med arbetsblad i sin läsinlärning. Det kan till exempel vara att ringa 

in en viss bokstav i en text. Dessa arbetsblad samlar eleverna i sina pärmar. Alla elever har en 
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sida i läseboken som läsläxa dagligen, hemma ska eleverna ha läst texten fem gånger för sina 

föräldrar.  

 

Vi tolkar klimatet i klassrummet som lugnt med en god arbetsro. Eleverna vet vilka uppgifter 

som de ska arbeta med. Trots att det finns ett par elever som cirkulerar runt i klassrummet är 

det ändå inte något som stör de andra.  

 

Läraren börjar med ett gemensamt samtal om förståelsen av läsläxan. En händelse i texten var 

att en flicka sa: ”Den är ful!” Läraren fångar situationen i texten genom att fråga eleverna vad 

de tycker om det uttalandet och hur de upplever det. Eleverna är alla eniga om att man inte 

säger så. Läraren frågar hur man kan göra istället? En elev svarade: ”Så säger man inte. Man 

ska tänka det i hjärnan men inte säga det” Läraren uppmuntrar och berömmer eleven. 

Tillsammans med eleverna samtalar de en stund kring vad som är bra och dåligt att säga. 

 

Alla tar fram sina läseböcker för att gå igenom dagens läsläxa. Läraren plockar fram en 

tamburin och tillsammans läser de orden och meningarna. Med hjälp av tamburinen tydliggör 

hon för eleverna om stavelser i orden. Hon uppmuntrar eleverna med att säga att det påminner 

om hur man rappar.  

 

Alla får möjligheten att läsa högt och det görs flera gånger om. Efter att alla har fått läsa tittar 

de tillsammans på bilden och hittar ord med bokstaven M. Dessa ord ska ljudas och eleverna 

ska berätta var m:et är placerat i ordet, först, mitten eller sist. När olika sorters tecken dyker 

upp i texten, så som talstreck och frågetecken, nämner läraren vad de är för några och hur de 

används. 

 

I slutet av lektionen får eleverna ut varsin bokstavspärm, med bokstavsbrickor bestående av 

hela alfabetet. De ska alla plocka ut de bokstäverna som de hittills har arbetat med för att 

sedan bilda olika ord med dem.  

 

 

4.2 Samtal med lärare i Sverige 

Läraren vi intervjuar har lång erfarenhet av läraryrket. Hon tog sin lärarexamen 1971. Läraren 

börjar med att berätta för oss att klassen är en blandad ett- tvåa. Det finns inget pedagogiskt 
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syfte, utan det beror på ett litet elevunderlag. Dock ser hon fördelarna med att ha en 

åldersblandad klass. Hon menar att eleverna i klass två kan hämta upp tappad kunskap från 

årskurs ett och de eleverna i årskurs ett som ligger lite längre fram kan hämta kunskap från 

eleverna i årskurs två.  

 

Läraren anser att läsinlärningen ser likadan ut i dag, 2011, som den gjorde när hon gick ut 

lärarhögskolan. 

 

Det innebär: 

– Mycket träning med att forma bokstäverna 

– Måla bokstäverna 

– Leta ljud 

– Hitta bokstäver i texter 

– Ringa in rätt bokstav 

– Ljuda 

– Ljuda ihop bokstäver, 1, 2, 3 och 4 bokstäver i taget.  

– Höra och klappa stavelser 

 

Eleverna ska även skriva ner bokstäverna eller orden, finskriva och måla dem. Läraren anser 

att alla elever har samma utgångsläge, eftersom alla har samma läsebok. Det är en grundbok 

som de har oavsett om de kan läsa eller ej. Syftet är att boken ska kunna vara ett samtalsämne. 

Barnen får prata om vad som står i texten, och får då en muntlig framställning av innehållet. 

Elever i årskurs ett har den första boken medan eleverna i årskurs två har den andra boken.  

 

Läraren berättar vidare att det är viktigt att kunna läsa mellan raderna. Vissa saker står inte i 

texten, och då måste eleven själv fundera ut vad det är som egentligen händer. Hon ger ett 

exempel hur hon kan hjälpa eleverna att läsa mellan raderna: ”Det står ingenstans att 

lillasyster har tagit frökens väska, hur vet du det? Jo därför det kan vi se på bilden och för att 

hon inte vill gå till skolan”. Genom detta så skapas även en diskussion i klassen. 

 

Utöver läseboken har eleverna extrauppgifter anpassade efter deras egna kunskaper. Eleverna 

får välja en egen bok som de läser i. Dessa böcker finns i olika svårighetsgrader. 
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Direkt när eleverna börjar skolan på höstterminen berättar läraren om målen i svenska för 

respektive årskurs. Till exempel att eleverna i årskurs ett ska kunna skriva en mening med stor 

bokstav och punkt. Att arbeta med meningar fortskrider vidare i årskurs två. 

 

Hon tycker att lärarens roll handlar mycket om att kunna ha koll på det man gör, att man är 

välplanerad, välstrukturerad och att man vet precis vad man gör och varför. Speciellt när det 

handlar om läsundervisningen som hon själv lägger mycket tid och kraft på.   

 

Läraren berättar att i hennes klassrum ser vardagen likadan ut, dag för dag, med 

läsinläsningen. Eleverna får återberätta sina texter och läsa i sina läseböcker. Läsläxan har 

eleverna till varje dag, den ska läsas fem gånger hemma för någon förälder. I samband med 

detta har de en skoldagbok som läraren skriver in läsläxan i och hon skickar även ut ett mejl. 

På det här sättet vet föräldrarna vad de har för läsläxa och att det är viktigt att de gör sin 

läsläxa varje dag. Om föräldrarna inte tar sitt ansvar med läxan så är det barnen som förlorar 

på det. Hon säger ”/…/ att föräldrarna läser läxan hemma varje, varje dag och att de inte 

slarvar. Och det säger jag till föräldrarna, att det är ett ansvar. Jag har ett ansvar, ett uppdrag 

och de har ett ansvar som föräldrar. Och det är det som ger resultat”. 

 

Alla eleverna har någon form av bänkbok hos sig hela tiden. Det finns olika sorters texter i 

olika svårighetsnivåer. De kan vara några rader långa eller flera meningar. Det finns även 

böcker som fokuserar på en viss bokstav som elever kan träna mer på. För att veta att eleverna 

har läst böckerna ber hon dem att berätta bokens innehåll för henne.  

 

Vi frågade läraren om hon använder sig av högläsning i klassen. Till svar fick vi att 

högläsning används på olika sätt. Till sin hjälp har hon en resurs som lyssnar på eleverna, en 

och en, när de läser och ställer frågor på texten för att veta att eleverna har förstått innehållet. 

Antingen läser eleverna högt för henne eller för läraren själv. Eleverna får också läsa högt för 

varandra, där alla har samma text framför sig.  

 

Läraren har även en kapitelbok som hon högläser ur. De har precis läst klart Lotta på 

Bråkmakargatan. Även kring kapitelboken förekommer alltid samtal. Tillsammans samtalar 

de kring vad budskapet i boken säger och vad det står mellan raderna.  
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Vi frågade läraren hur hon tolkade att man ska arbeta med skönlitteratur utifrån läroplanen. 

Hon menar att man ”främst ska plocka fram de klassiska författare vi har i vår flora av 

litteratur. Och det kan ju även vara för hela Norden, hela världen”. Några av författarna så 

som Elsa Beskow och Astrid Lindgren kan vara svåra för eleverna att läsa själva. I klassen 

finns det mycket invandrarbarn och för dessa speciellt blir det svårt. Då läser klassen sådana 

böcker gemensamt istället. Många sagor och berättelser är sedelärande, så som Bröderna 

Grimms sagor, eller skapelseberättelsen. Eleverna får då skriva och rita till sagorna som de 

har lyssnat till. 

 

Vid frågan om det finns något erfarenhetsutbyte svarade läraren att det har det funnits på olika 

skolor men inte på den här just nu. Helsingborg har mycket utbyte med Helsingör. Det har 

varit ett utbyte förut, då danska lärare har besökt dem och de har varit och besökt danska 

skolor. Hon visste inte riktigt om eleverna hade haft något utbyte. Hon berättar att hon inte 

har varit med själv men beskriver att danska skolor är duktiga på läsning. Hon fortsätter med 

att beskriva att i läroplanen står det att eleverna ska känna till språken i de olika nordiska 

länderna. Ofta börjar man arbeta med det i årskurs tre, då de bland annat läser H C Andersen.  

 

Vidare frågade vi om läraren kände till Northern Lights on PISA eller PIRLS 2006. PIRLS 

2006 hade hon inte hört talas om, men hon visste vad Northern Lights on PISA var för något. 

Däremot kunde hon inte säga något om hur resultatet i den ser ut. Den skola hon arbetar på 

arbetar inte aktivt med rapporten, men hon menar att det är ingenting hon kan säga att andra 

skolor heller gör. Anledning att just den skolan inte gör det är inte för att de inte bryr sig. Det 

finns så mycket annat som åligger skolan att det mest handlar om tidsbrist. 

Läraren avslutar med att ännu en gång belysa vikten av att det hon lärde sig, för 40 år sedan, 

på Lärarhögskolan och av lärarna när hon var ute på praktik är hållbart än idag. Då som nu 

handlar det om att läsa, skriva, läsförståelse och grundläggande färdigheter i matematik. Hon 

menar att tryggheten i lärarrollen är oerhört viktig. Att vara disciplinerad, att hålla disciplinen, 

men ändå värmen och kärleken till eleverna, är av stor betydelse för henne. 

 

Vad var det då för inlärningsmetod man använde sig av i början av 1970-talet? Enligt läraren 

fanns det ingen direkt metod utan det handlade om vanlig ljudinlärning. Däremot kom LTG-

metoden när hon var nyutbildad. Hon ansåg redan då att man inte kan använda sig av bara en 

metod, som till exempel LTG. Barn lär sig olika och man måste kunna lära eleverna att både 
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ljuda och använda helordsmetoden. Att klappa stavelser och ha rim och ramsor måste 

eleverna ha. Det lär de sig genom och då får de flyt i sin läsning. 

 

 

4.3 Klassrumsobservation Danmark 

Observationen är gjord i en årskurs ett i Helsingör, Danmark. Klassen består av 26 elever.  

 

4.3.1 Det fysiska klassrummet 

Klassrumsmiljön utgörs av vita väggar och stora fönster längs med ena långsidan. På en vägg 

sitter barnens alster uppsatta och utspritt på väggarna sitter bokstavsormar. Ingen litteratur, 

varken skönlitteratur eller faktaböcker, finns synliga i klassrummet. Det finns över huvud 

taget ingen litteratur här, inte i skåpen heller. Eleverna sitter grupperade vid låga bord 

anpassade efter deras längd. Sina skolsaker förvarar de i lådhurtsar längst fram i klassrummet. 

Längst fram i klassrummet finns även en Smartboard och en krittavla. Alla elever i klassen 

har en egen bärbar dator.  

 

Längst ner i klassrummet finns ett soffbord och två fåtöljer. Vask och kylskåp finns också i 

klassrummet, då danska elever har med sig lunchlåda hemifrån. 

 

4.3.2 Aktivitet i klassrummet 

Lektionspasset börjar med att eleverna, en och en, får högläsa sin läsläxa. Läseboken de har 

heter Nisserna i Ådal och är skriven av Lene Møller. Boken är tryckt första gången år 2001 

och barnen har femte utgåvan som utkom år 2010. Texten är kort och enkel i början och blir 

relativt snabbt längre och svårare. På varje uppslag finns en stor bild illustrerad. Bilderna är 

väldigt fina men inte så detaljerade, utan istället stora och tydliga. Till läseboken finns det en 

tillhörande arbetsbok. Varje bokstav har en sida i boken med uppgifter som eleverna ska 

arbeta med.  

 

När eleverna läser är det ganska mycket stök och prat samtidigt, vilket är genomgående för 

hela lektionen. Det är svårt att höra vad eleverna läser, speciellt de som läser lite tystare.  
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Nästa uppgift är att eleverna ska skriva i sina skrivhäften. Läraren har skrivit på tavlan ”Jeg 

glæder mig til jul fordi…” (”Jag ser fram emot jul för att…). Eleverna skriver av texten och 

avslutar med sina egna ord. Alla arbetar på sin nivå, en del elever behärskar de vanligaste 

skrivreglerna med stor bokstav och punkt, medan en del inte kommit riktigt så långt i sin 

skrivning. 

 

Nästa uppgift som eleverna ska göra är en gemensam uppgift. På Smartboarden har läraren 

öppnat ett program där man arbetar med bokstäver. Överst finns en rad med alfabetet. Genom 

att klicka och dra i bokstäverna kan man flytta ner dessa och skriva egna ord och meningar. 

Elever får gå fram en och en och bilda ett ord medan resten av klassen ska läsa vad det står 

skrivet. Detta är ett program som eleverna får inlagda i sina datorer efter hand som läraren 

hinner med det. Efter en stunds gemensam aktivitet med att bilda ord får eleverna placera sig 

två eller tre elever vid datorn som har programmet inlagt. Samtidigt sitter några elever med 

alfabetet utklippt var bokstav för sig, blandat versaler och gemener. Eleverna ska para ihop 

bokstäverna. 

 

Efter en stund är det dags för eleverna att plocka ihop och ta fram sina lunchlådor. Under 

tiden eleverna äter läser läraren för dem ur Madicken skriven av Astrid Lindgren. Därefter går 

eleverna ut på rast. 

 

 

4.4 Samtal med lärare i Danmark 

Läraren blev klar med sin danska lärarutbildning 2001. Efter det har hon arbetat på olika 

skolor i Helsingör. Dessutom har hon arbetat ett par år på en lek- och lärskola i Kungsbacka. 

Eftersom hon bott och arbetat i Sverige kan hon svenska, vilket underlättar i vårt samtal. På 

skolan hon jobbar på nu har hon varit i fyra månader. Läraren berättar för oss att Helsingörs 

stad har investerat i datorer till alla elever. Dessutom har alla skolor i Helsingör en 

Smartboard i klassrummet sedan hösten 2011.  

 

Första frågan vi ställer är om hon använder någon särskild metod vid läsinlärning, förslagsvis 

LTG eller Bornholm. Första gången hon hörde talas om Bornholmsmetoden var när hon 

arbetade i Sverige. Därför tycker hon det är intressant, eftersom den inte är särskilt känd i 

Danmark. Hon är inte säker på att hon använder någon särskild metod. Hon säger: ”Det som 
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vi gör är att vi lär oss bokstäverna och ljuden, att säga ljuden. Man ska inte lära sig hur hela 

ordet ser ut, utan känna till ordet”. Hon berättar att förut har man fokuserat på att titta på 

helheten, inte själva ordet. Konsekvensen blir att de äldre eleverna inte blir så duktiga på att 

läsa. Därför är det viktigt att känna till ljuden och att kunna ljuda.  

 

Till läsundervisningen har de en läsebok med tillhörande arbetsbok med olika uppgifter och 

en bok som de skriver i. Hon beskriver att genom arbetet med dessa böcker blir lektionerna 

väldigt lärarkontrollerade. Eftersom det hela tiden dyker upp nya uppgifter som eleverna inte 

klarar av, klarar de inte att arbeta självständigt. De snabba eleverna blir klara fort och behöver 

sedan hjälp med de nya uppgifterna, samtidigt som elever med svårigheter också behöver 

mycket hjälp. Hon fortsätter med att beskriva att hon inte gillar detta system och gärna vill 

byta till något som är mindre lärarstyrt. Hon försöker komma från böckerna med att lära 

barnen lite spel på datorn eller memory där eleverna ska para ihop stor bokstav med liten. Hon 

berättar även om ”ormarna” hon har på väggen i klassrummet. Dessa har eleverna själv gjort 

utifrån sina egna kunskaper. Hon beskriver det så här: ”De har tagit ett ord som de själva kan 

stava till och den sista bokstaven i ordet har de skrivit ett nytt ord som börjar på den 

bokstaven. Det ska bara vara ord som de kan stava till. Så då är meningen att man kan gå runt 

och läsa på dem”  

 

Vi frågar henne om hon har tillgång till resurser i klassen och hon svarar att hon har två som 

kommer och är i klassrummet, men att det tyvärr inträffar på samma dag. Så en dag varje 

vecka är de tre pedagoger i klassen. På måndagar har hon danskundervisning med eleverna 

hela dagen.  En av dessa lektioner är de på biblioteket, då eleverna kan läsa, byta och låna 

hem böcker. Eleverna får låna vilka böcker de själv vill, bara de inte är för svåra. De kan även 

låna böcker som föräldrarna kan läsa för dem. Läraren har gett eleverna varsitt papper där de 

ska skriva dagens datum, vad de har läst och antal sidor. Sedan ska en vuxen som har lyssnat 

på barnet skriva på. Hon menar att det inte är många som läser hemma och att föräldrar inte 

kollar upp det. Hon menar att ”det är viktigt att träna lite hemma varje dag”. 

 

Vi frågar om vilka texter som eleverna kommer i kontakt med i skolan. Läraren berättar att 

det mest är skönlitteratur och andra små historier som eleverna kan känna igen sig i. Men 

övergripande arbetar de med läseboken. De skönlitterära böckerna de har lånat på biblioteket 

tar de hem.  Hon berättar vidare att hon försöker höra hur det går för eleverna och hur långt de 



 35

har kommit, men att det är svårt. Att ha 26 elever gör det svårt att sätta sig ned med varje 

barn. 

 

På frågan om hon arbetade medvetet med skönlitteratur svarade hon att hon just nu bara läser 

för läsandets skull. Med den högläsningsboken hon läser just nu är tanken att eleverna ska 

känna till författaren. Vi fortsätter med att prata om den danska läroplanens alla detaljer om 

arbetet med skönlitteratur. Hon berättar att hon inte riktigt vet vad det står i läroplanen men att 

de ska lära sig om olika författare, känna till olika typer av texter. Men inte just nu, att det 

kommer senare. Det som är viktigast just nu är bokstäverna och att eleverna bryter läskoden. I 

den svenska skolan som hon arbetat i, arbetade de väldigt mycket med att ljuda, och hon 

tyckte att de var väldigt duktiga på det. På den skolan arbetade läraren även med 

fritidspedagog och förskolelärare. Att det var så många pedagoger i klassrummet tyckte hon 

var till elevernas fördel. 

 

Vi frågade henne om hon hade läst eller hört talas om rapporterna PIRLS eller Northern 

Lights on PISA. Hon hade bara hört talas om Northern Lights on PISA dock hade hon inte 

läst den.  

 

Slutligen frågade vi om hon har sett något utbyte mellan Helsingborg och Helsingör. Hon 

svarade att det är ingenting hon vet om. ”Men jag har tänkt på att göra det själv” säger hon 

sen och fortsätter ”Det vore roligt om man kunde göra så och åka på besök”. 
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5 Analys 

I analysen kommer vi att skildra likheter och skillnader vi sett i de olika klassrummen. Vidare 

kommer vi att redogöra för samtalens väsentliga delar så som inlärningsmetoder och 

kopplingar till läroplaner. 

 

 

5.1 Det fysiska klassrummet 

Miljön i de båda klassrummen skiljer sig åt i flera avseenden. I det svenska klassrummet råder 

en lugn och behaglig arbetsro. I det danska klassrummet är det allmänt prat och oroligt större 

delen av lektionen. Båda skolorna har gemensamt att eleverna har en läsebok som är anpassad 

efter skolår ett. När man tittar på övrigt läsmaterial i klassrummet saknas det helt i Danmark, 

medan det finns ett stort och brett sortiment i Sverige.  

 

Eleverna i Danmark sitter grupperade kring låga bord. Dessa är anpassade efter barns längd. 

Sina skolböcker har de i en lådhurts, vilket innebär att när de ska ha någon lärobok måste 

eleverna gå iväg för att hämta den. Till skillnad från de danska eleverna sitter de svenska i 

höga skolbänkar. Där i finns elevernas alla läroböcker. Eftersom bänkarna är höga är stolarna 

anpassade efter dess höjd. Det innebär att eleverna sitter på höga stolar med en fotbräda 

anpassad efter dennes längd. Men detta gäller inte alla skolor och klassrum i Sverige. 

 

 

I det danska klassrummet finns bokstavsormar som barnen själv har skapat. Dessa ska 

användas i ett pedagogiskt syfte i elevernas läsinlärning. I det svenska klassrummet finns inte 

denna typ av alster producerad av eleverna. 

 

I Helsingör har man ett tekniskt utbud av datorer till alla elever och Smartboard i varje 

klassrum. Detta utbud saknas i Helsingborg. 
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5.2 Aktiviteter i klassrummet 

I båda klassrummen bedriver lärarna högläsning ur läsläxa. Det vill säga att eleverna får en 

och en läsa ett stycke ur läseboken, medan övriga elever följer med i texten. Den stora 

skillnaden mellan klasserna är att i den svenska klassen råder tystnad och hänsynstagande 

under läsningen vilket inte existerar i det danska klassrummet. Där pågår istället småprat och 

spring. 

 

Den svenska läraren arbetar väldigt mycket kring läseboken, inte enbart med texten utan även 

med bilderna. Att läsa mellan raderna diskuterades ofta. I jämförelse med de svenska eleverna 

fick de danska inte arbeta lika mycket kring läseboken. Eleverna arbetade enbart en kort stund 

med vardera uppgift. 

 

I båda klasserna fick eleverna arbeta med att bilda ord av alfabetets bokstäver. De svenska 

eleverna fick en bokstavspärm fylld av brickor, medan de danska använde sig av 

Smartboarden eller datorn.    

 

 

5.3 Samtal med respektive lärare 

Vid läsinlärning använder sig båda lärarna av ljudningsmetod kombinerat med helordsmetod. 

De anser att båda metoderna är viktiga för eleverna. Båda tycker att man måste arbeta med 

annat utöver läseboken. Därför har båda andra uppgifter som eleverna får arbeta med, till 

exempel bygga ord med bokstäver. Den svenska läraren beskriver dock mer utförligt 

uppgifterna eleverna får arbeta med.  

 

De skönlitterära böckerna får både de danska och svenska eleverna ta med sig hem och läsa. 

Båda lärarna försöker hinna med att följa upp deras läsning. Dock menar de att det är svårt att 

hinna med när elevantalet i klassen är så högt. Vi frågade lärarna hur de tolkar arbetet med 

skönlitteratur enligt respektive läroplan. Den svenska läraren uppfattar att det handlar om att 

sedelärande och att eleverna får kunskap om de klassiska författarna, både svenska och 

utländska. Läraren i Danmark berättar att hon inte har så stor vetskap om vad den danska 

läroplanen säger om skönlitteratur. Hon menar att kunskapen om olika författare kommer 

senare. Det viktigaste just nu är att eleverna knäcker läskoden.  



 38

Föräldrarna har ett ansvar vad gäller elevernas lästräning. Lärarna vill att föräldrarna ska 

förstå att det inte räcker med läsning i skolan, utan de måste få läsa dagligen även i hemmet.  

I den svenska klassen har läraren tillgång till resurslärare i stort sett dagligen, medan den 

danska läraren har två resurslärare som är koncentrerade till en dag i veckan. Resursläraren i 

Sverige underlättar läsinlärningen för klassläraren. Detta är något den danska läraren saknar i 

sin undervisning. Den svenska läraren har klassen i alla skolämnen. I Danmark har läraren 

sina elever endast i danskundervisningen. Den utgör dock majoriteten av elevernas lektioner.  

 

Vi frågade lärarna om de kände till rapporterna Northern Lights on PISA eller PIRLS. Ingen 

av lärarna hade hört talas om PIRLS, men båda kände till Northern Lights on PISAS rapport. 

Dock visste de inte så mycket om dess innehåll. 

 

Erfarenhetsutbyte mellan Danmark och Sverige har inte någon av dem varit med om. Den 

danska läraren tycker detta verkar intressant och har själv funderat på att genomföra någon 

form av utbyte. Den svenska läraren berättar att det tidigare har funnits ett utbyte då danska 

och svenska lärare har besökt skolor i respektive land. 
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6 Diskussion 

Inledningsvis kommer vi att föra en diskussion kring vårt val av metod. Vi kommer att 

diskutera den empiriska undersökningen i relation till den forskning och litteratur vi studerat. 

Även våra egna tankar och åsikter kommer att belysas i avsnittet. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Den empiriska undersökningen har utgjorts av två fallstudier, en i Danmark och en i Sverige. 

Vi valde detta sätt för att få ett helhetsperspektiv och så mycket information som möjligt. 

Fallstudierna har även utgjorts av klassrumsobservationer. Vi ansåg att observationerna kunde 

vara till fördel som komplettering till intervjuerna. Vår uppfattning är att 

klassrumsobservationerna stärkte det lärarna sa i våra intervjuer. Dessutom kunde vi fråga om 

sådant vi sett men inte förstått i klassrummen. 

 

Intervjuerna genomfördes med kvalitativa frågor, där fördelen är att den intervjuade kan svara 

med egna ord. Denna form av intervju ger även möjlighet att utveckla nya frågor under 

samtalet. Vi valde denna metod för att få ut så mycket som möjligt ur intervjuerna. Under 

samtalen kunde vi få information som vi inte själv hade funderingar kring.  

 

Vi var från början medvetna om att det fanns en risk för att vårt urval av undersökningsgrupp 

inte skulle vara tillfredställande för undersökningen. Den information vi fått fram ligger på 

individnivå och är inte representativ för nationerna. Eftersom urvalet utgörs endast av två 

lärare är tillförlitligheten låg. Utöver detta kan vi inte utesluta eventuella påverkningar som 

uppkommit med tanke på att den danska läraren arbetat i Sverige. Dock är vi positiva till det 

resultat vi fått fram och detta i stort speglade våra förväntningar, då vår uppfattning av 

skillnader mellan nationerna var små. Fördelen med att ha gjort två intervjuer respektive 

klassrumsobservationer är att vi har kunnat koncentrera oss mer på dessa och därmed 

upptäcka fler detaljer, än om vi hade haft ett större urval. 
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6.2 Läsmetoder 

Både Lundberg (2010) och Myrberg (i Hedström, 2009) anser att det inte finns några 

renodlade metoder för läsinlärning. Myrberg hävdar även att metodvalet är oväsentligt vad 

gäller barns sätt att lära sig läsa. Vi tycker att detta är intressant, att det som forskare belyser 

stämmer överens med vår undersökning. De intervjuade lärarna ansåg samma sak. Båda ansåg 

sig inte använda sig av någon specifik metod i undervisningen. Lärarna visste dock inte vad 

metoderna de använder heter.  

 

I dag undervisar högskolan om olika metoder för läsinlärning. Därför tror vi att dagens 

studenter är mer medvetna om olika metoder och vad dessa innebär. Följaktligen är vi av 

samma åsikt som forskarna och lärarna, man måste kunna erbjuda variation för eleverna, då 

de lär sig på olika sätt. Genom vetskapen om olika metoder har vi möjlighet att plocka ut de 

delar som vi anser är bra för läsinlärningen. 

 

 I många år har det pågått debatter i Danmark angående den danska läsundervisningen 

(Broström, 2008). De danska lärarna använder sig av äldre läsundervisningsmetoder, även om 

den moderna läsundervisningen kommer mer och mer. Vi anser att den lärare i Danmark som 

ingår i vår undersökning befinner sig bland dessa som använder sig av den äldre 

läsundervisningen. Hon menar att eleverna använder sig enbart av läseboken i 

läsundervisningen. Annan sorts text får eleverna läsa hemma. Frost (2009) menar att de texter 

som är skrivna för inlärning genom ljudningsmetoden ofta är innehållsmässigt tama, som i till 

exempel läseböcker. Han anser att texter bör vara uppbyggda så att eleverna blir mer aktiva 

läsare. Dessutom menar Frost att lärarna skulle kunna använda läseboken som redskap istället 

för den enda boken för nybörjarläsning. Vi är av samma uppfattning som Frost, då vi anser att 

elever behöver en variation av texter i kombination med en varierad inlärningsmetod. Vi 

bygger vår uppfattning på den erfarenhet vi hyser om att elever har olika behov och lär sig på 

skilda sätt. Däremot hade den svenska läraren en stor variation av texter i klassrummet som 

fanns tillgängliga för eleverna, vilket vi ser som något väldigt positivt.  

 

 



 41

6.3 Läsmaterial och dansk kanon 

Frost (2009) åskådliggör att det finns en lång tradition med läseboken. Han poängterar att 

läseboken styr arbetssättet, vilket utgör ett problem för elevernas individualisering. Hedström 

(2009) skriver att flertalet lärare i Sverige använder sig av läseboken till den tidiga 

läsinlärningen. I vår empiriska undersökning framkom det att båda lärarna använder sig av 

läseboken som ett centralt material i läsundervisningen. Enligt PIRLS 2006 använder svenska 

skolan sig av läseboken, drygt hälften av eleverna möter den i läsundervisningen. I Danmark 

är siffran ännu högre. Dessutom påvisar rapporten att i Sverige är det mer vanligt att man 

istället använder barnböcker i undervisningen. I den danska studien ”Læsning og litteratur i 

skolestarten” (2008) beskrivs valet av läsebok som något svårt, eftersom många lärare vill få 

med både ordkunskap och alfabetet. Studien överensstämmer med det vi sett i vår 

undersökning, att den danska läraren till största del fokuserar på fonetik och alfabetet. Valet 

av rätt läsmaterial är viktigt påtalar Taube (2007). Detta för att undvika att eleverna blir 

passiva läsare. Vi menar att detta inte alltid är så enkelt eftersom det finns utomstående 

faktorer som påverkar valet. Till exempel skolans ekonomi kan vara ett hinder till att inte fullt 

ut kunna anpassa materialet efter eleverna. 

 

Den danska kanon som enligt Undervisningsministeriet i Danmark är obligatorisk hade större 

auktoritet än vad vi trodde. Kanon med sina 108 verk är en grundlag, vilket var ny kunskap 

för oss. Barnlitteraturlistan riktar sig till elever redan från årskurs ett, både vad gäller 

högläsning och självständig läsning. Kanon ska även ge eleverna ett rikt kulturarv. Trots detta 

är läraren i vår empiriska undersökning av åsikten att den danska kanon gäller först senare i 

skolåren.  

 

 

6.4 Läroplaner 

I början av vår undersökning hade vi inte vetskapen om att strukturen på läroplanerna skilde 

sig åt så pass mycket. Efter att ha läst respektive lands läroplaner finner vi det intressant att 

den danska läroplanen, Fælles mål 2009, är mer detaljerad än den svenska, Lgr 11. I den 

svenska läroplanen står det mer vagt att eleverna ska känna till några barnboksförfattare, 

vilket vi tolkar som att det lämnas till läraren att avgöra vad eleverna ska läsa. Det centrala 

innehållet ger läraren utrymme till egna fördjupningar och tillägg, vilket nämns i läroplanen.  
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Fördelen med den svenska läroplanen är att läraren har utrymme att själv bestämma vilken 

skönlitteratur eleverna ska läsa. Skolverkets kunskapsöversikt (2007) visar att lärare ofta 

väljer skönlitteratur som de själva kommit i kontakt med under sin utbildning eller litteratur 

från deras egen barndom. Vi ser inte att detta behöver vara ett hinder utan tvärtemot är det en 

tillgång att ha kunskap om skönlitteratur från olika tider. Dock är det ändå viktigt att som 

lärare uppdatera sig angående litteraturen som barn och unga läser.  

 

För att underlätta valet av litteratur bör läraren ha en dialog med eleverna om deras intresse. 

Skolverket (2007)  menar att det är ovanligt att eleverna får vara med och välja litteratur. 

Taube (2007) anser att om en text ligger nära barnets värld har eleven bättre förutsättningar att 

förstå texten. Vidare nämner Stensson (2006) att det skönlitterära läsandet inte alltid betraktas 

som skolarbete, utan eleverna får ägna sig åt det om tid finns. Anmärkningsvärt är att enligt 

PIRLS 2006 har den lustfyllda nöjesläsningen minskat i Sverige sedan 2001 (Skolverket, 

2007). Desto fler elever ägnar sig åt detta i Danmark, en andel motsvarande 49 %, jämfört 

med Sverige på 36 %.  Vi menar att det som Taube (2007) och Stensson (2006) skriver ovan 

speglar resultatet i PIRLS 2006. Vi anser att detta borde vara en självklarhet, om eleverna får 

läsa något intressant blir läsningen mer lustfylld. Vi är även av åsikten att det sjunkande 

resultatet i PIRLS 2006 kan vända om eleverna får vara delaktiga i valet av litteratur.  

 

Den danska läroplanen har preciserat vilka författare eleverna ska ha läst något av under sin 

skoltid. Med dessa detaljerade riktlinjer finns det risk för att lärare saknar friheten att välja 

litteratur till sina elever. För en nyutbildad lärare kan det tvärtemot vara en trygghet och en 

fördel att ha mer detaljerade riktlinjer, då man ännu inte är säker i sin lärarroll.  

 

 

6.5 Högläsning 

Vi har under arbetets gång upprepade gånger stött på litteratur och forskning som behandlat 

högläsningens betydelse. Frost (2002) är av åsikten att högläsning är viktig för barns språkliga 

utveckling. Förutom språkutveckling ger högläsningen gemensamma upplevelser (Taube, 

2007). Vi är övertygade om att högläsning, som Frost och Taube beskriver den, är av stor vikt 

för framtida läsare. De intervjuade lärarna läser båda högt för sina elever, vilket gör dem till 

förebilder enligt PIRLS 2006 (Skolverket, 2007). Resultatet visar att flertalet elever får lyssna 
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till lärarens högläsning dagligen. I PIRLS 2006 anger hälften av de tillfrågade lärarna att de 

läser för sina elever. I den danska studien svarar 83 % av de tillfrågade lärarna, varav 55 % av 

dem arbetar i förskolan, att de ägnar sig dagligen åt högläsning för eleverna (Broström, 

Frandsen & Vilhelmsen, 2008). Utav dessa arbetar 28 % med högläsning inom skolan. Detta 

anser vi är anmärkningsvärt, att det är fler i förskolan än i skolan som läser för sina elever. 

Även efter förskoletiden är högläsningen viktigt för elevers läsutveckling. Vi upplever att 

elever inte får lyssna till högläsning lika ofta i skolan som i förskolan, trots att den är fortsatt 

viktig även för äldre barn. Vad gäller högläsning finns det skillnader i läroplanerna för 

Sverige och Danmark. I den svenska läroplanen står det inget om högläsning trots att 

forskning pekar på dess betydelse. Det gör det däremot i den danska, där läraren regelbundet 

ska högläsa såväl modern som äldre litteratur. Eleverna ska även lyssna på andra elever när 

dessa läser. Taube (2007) menar att om man låter äldre elever läsa för de yngre ökar deras 

självförtroende och de yngre eleverna får läsmodeller.  

 

 

6.6 Samtal 

Förutom språkutveckling och gemensamma upplevelser finns det möjlighet till gemensamma 

samtal kring högläsningen (Hedström, 2009). Dock använder lärarna i vår undersökning 

högläsning på olika sätt. Läraren från Sverige använder högläsningsboken till samtal medan 

den danska läraren läser för läsandets skull. Den danska läraren berättar att hon tycker det är 

svårt att genomföra samtal, då klassen består av många elever och brist på resurser. I PIRLS 

2006 kan man läsa om att just samtal om böcker inte får så stor plats i undervisningen 

(Skolverket, 2007). Skolverket förklarar att orsakerna kan bero på att det är svårt att 

genomföra samtal i helklass. Detta är tvärt emot den svenska lärarens arbete med läsning. Hon 

anser att samtal kring det lästa är viktigt för elevernas förståelse och utveckling och hon ägnar 

mycket tid åt det. Hon låter oss förstå att i hennes klassrum pågår det samtal kring allt 

eleverna läser. Samtalen hjälper eleverna att inte bara förstå budskapet i boken, utan tillika att 

läsa mellan raderna. Eleverna får samtala tillsammans kring gemensam läsning, så som 

högläsning. Läseboken använder läraren inte bara som något eleverna ska lära sig läsa med, 

utan också som ett samtalsämne kring något alla elever läst. Eleverna har dessutom dialoger 

med läraren kring sin individuella läsning. Precis som både Taube (2007) och Hedström 

(2009) säger är det viktigt med samtal kring det lästa. Detta framhålls i den danska läroplanen, 

som menar att eleverna ska kunna samtala om innehållet i olika texter. I den danska kanon 
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betonas likaså att alla elever ska få möjlighet att förstå innehållet i texterna. Som vi tidigare 

nämnt så har den danska läraren inga samtal med eleverna. Ytterligare en anledning läraren 

angav, var att klassen var ny för henne. Fokus ligger nu, i början av årskurs ett, på att eleverna 

ska knäcka läskoden. Den svenska läraren, som vi intervjuade, menar att samtal är oerhört 

viktigt för eleverna. Vi fann lärarens samtalande kring litteratur i högsta grad som något 

positivt. Vi anser likaledes, att samtal kring litteraturen är en viktig del i elevernas 

läsutveckling. Om eleverna inte kan samtala kring det de läser kan det bli problem i framtiden 

för dem att tolka och förstå texter. 

 

 

6.7 Skolan och hemmet 

I vår undersökning hade vi inte för avsikt att ta reda på betydelsen av en god relation mellan 

skolan och hemmet. Trots detta poängterade båda lärarna vikten av en bra föräldrakontakt för 

elevernas utveckling. Eftersom vi också tycker att det är viktigt beslöt vi oss för att ge 

utrymme för detta i vår diskussion. 

   

Relationen mellan skolan och hemmet är viktig för elevernas läsutveckling menar Taube 

(2007) . Finns det en positiv relation ökar elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Lärarna i 

både Sverige och Danmark poängterar också vikten av en god föräldrakontakt. Båda anser att 

föräldrarna har ett stort ansvar tillsammans med dem, gällande elevernas läsinlärning. Vi är av 

samma åsikt då föräldrakontakt, speciellt i de lägre åldrarna, är viktig för att eleverna. De 

behöver spendera mycket tid till läsinlärningen och timmarna i skolan räcker i regel inte till. 

Då måste eleverna få fortsatt stöd i hemmet. Varken Northern Lights on PISA (Matti, 2009) 

eller PIRLS 2006 (Skolverket, 2007) tar upp föräldrakontakt eller relationen mellan hem och 

skola. Vi ställer oss frågande till varför de inte har gjort det, då vi anser att detta har stor 

betydelse i skolvärlden. Har du som lärare inte stöd av föräldrarna så kan läsinlärningen bli 

lidande, precis som lärarna i vår empiriska undersökning tyder på. 
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6.8 Northern Lights on PISA 2006 och PIRLS 2006 

I förarbetet till uppsatsen fick vi kännedom om de båda rapporterna Northern Lights on PISA 

2006 (Matti, 2009) och PIRLS 2006 (Skolverket, 2007). Efter att ha tagit del av resultatet blev 

vi intresserade av att veta om lärarna i vår undersökning har någon vetskap om dem. 

 

Det visade sig att lärarna inte hade någon större kännedom om någondera av rapporterna. De 

hade enbart hört talat om Northern Lights on PISA 2006 (Matti, 2009), men inget om PIRLS 

2006 (Skolverket, 2007) eller om dess innehåll. Northern Lights on PISA kände de till så 

tillvida att den handlar om läsförmågan i Europa. Ingen av dem kände heller till resultaten i 

någondera av rapporterna. Efter intervjuerna funderade vi på om dessa rapporter enbart 

behandlas på en högre instans, så som Skolverket. Troligtvis används rapporterna i 

forskningssyfte. Vi anser att dessa rapporter borde belysas mer i skolan framför allt i 

högskolan. I lärarutbildning poängterar man vikten av att lärare ska ta del av dagens forskning 

och koppla den till undervisningen. Om lärare hade haft större vetskap om rapporternas 

resultat, hade det möjligtvis öppnat upp fler utbyten i Norden.  

 

 

6.9 Ett eventuellt erfarenhetsutbyte? 

Vår följdfråga till vetskapen om rapporterna handlade om utbyte mellan Sverige och 

Danmark. Vi frågade lärarna om de visste om erfarenhetsutbyte hade inträffat eller om de 

själva hade varit engagerade i ett sådant. Det visade sig att ingen av dem hade någon större 

erfarenhet av något utbyte. Vår förhoppning var att det skulle finnas ett utbyte då länderna 

ligger så pass nära varandra. Dock var den danska läraren väldigt positiv till ett utbyte och 

hade även planer på att starta ett. 
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7 Sammanfattning 

Den forskning vi tagit del av under arbetets gång indikerar att svenska elevers läsförmåga har 

försämrats under 2000-talet. Även i Danmark har resultaten sjunkit, dock inte lika drastiskt 

som i Sverige. Forskning finner en rad olika anledningar till detta, vilket bland annat kan bero 

på ett sjunkande läsintresse. Läsintresset i sin tur påverkas av yttre faktorer. Det kan till 

exempel påverkas av vilken litteratur eleverna har tillgång till. Om eleverna inte får ta del av 

vardagsnära och tilltalande litteratur är det svårt att väcka deras läsintresse.  

 

I båda nationernas läroplaner finns fördelar och nackdelar. Att den danska är mer detaljerad 

och styrd kan vara både ett stöd och en begränsning. Den svenska läroplanen kan skapa 

förvirring samtidigt som den ger en möjlighet till individuell tolkning. Vår uppfattning är att 

pedagogerna har olika relationer till vardera läroplan.  

 

Resultatet i vår undersökning visar att högläsning förekommer i stort sett dagligen hos både 

pedagogerna. Däremot var det bara den svenska läraren som samtalade kring det lästa. Medan 

den danska läraren läste för läsandets skull.  

 

Oavsett i vilket land du arbetar i så har du samma utgångspunkt och samma variation av 

läsmetoder. Intentionen i båda nationerna är att lära elever att läsa och att bevara elevernas 

intresse till läsning. Vår slutsats är att läsundervisningen är av största prioritet, oavsett om den 

bedrivs i Sverige eller Danmark. 

 

Eftersom undersökningen inte är tillförlitlig skulle vi i en eventuell framtida empiri intervjua 

fler lärare, både kvinnor och män, för att få ett mer hållbart resultat. Även 

klassrumsobservationer skulle få utgöras av ett större underlag. 
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Bilaga 1 
 

Underlag till samtal med lärare 

 

Använder du dig av någon särskild metod vid elevernas läsinlärning? 

 

Hur kan en lektion i läsundervisning se ut i klassrummet? 

 

Vilka olika sorters texter får eleverna möta i klassrummet (läsebok, handskrivna texter, 

skönlitteratur etc.)? 

 

Arbetar du medvetet (syfte) med skönlitteratur? På vilket sätt?   

 

Hur tolkar du att man ska arbeta med skönlitteraturen i undervisningen enligt läroplanen? 

 

Har du någon uppfattning hur läsinlärningen sker generellt i Danmark respektive Sverige? 

 

Känner du till PIRLS 2006 eller Northern  Lights on PISA 2009? Vet du hur resultatet för ditt 

land ser ut? 

 

Mellan skolverken i Norden finns det ett samarbete vars syfte är att öka kunskaperna specifikt 

för de nordiska länderna utifrån Northern  Lights on PISA-rapporten.  

Tror du att det finns intresse och möjligheter för att genomföra ett erfarenhetsutbyte mellan 

skolor i Sverige och Danmark?  

 

Hur tror du att ett erfarenhetsutbyte mellan Danmark och Sverige skulle kunna se ut? 

 


