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Abstract 

The purpose of this study is to describe different reading learning methods as well as study how 

active educators reason about the methods they consider using. To find out, qualitative 

interviews are used with educators working in grades 1-3. The study describes a literature 

review regarding reading and reading methods. 

 

My theoretical point of departure has been a socio-cultural perspective, as the intention is to 

illuminate the work of the educators, but also to put it in context and to increase the knowledge 

about the methods the educators believe they use. 

 

The results are reported on the basis of four categories that have been identified by the focus of 

the interviews. Here, the teachers' answers are summarized, Initial Reading Learning, Reading 

Learning Methods, Assessment and Support and Challenges. 

 

In my conclusions it appears that the methods I describe in the section Research and Literature 

review are broadly consistent with those used by the educators. The educators tell us about their 

readiness for responding to their students, and on this basis, I conclude that educators need great 

knowledge and experience to succeed in their task of developing reading students. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att redogöra för olika läsinlärningsmetoder samt att undersöka 

hur verksamma pedagoger resonerar kring de metoder de anser sig använda. För att ta reda på 

detta används kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i årskurs 1–3. Studien redogör 

för en litteraturgenomgång vad gäller läsning och läsinlärningsmetoder. 

 

Min teoretiska utgångspunkt har varit ett sociokulturellt perspektiv då intentionen är att dels 

belysa pedagogernas arbete men också sätta det i ett sammanhang och öka kunskapen kring just 

metoderna som pedagogerna menar att de använder.  

 

Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier som framkommit genom meningskoncentrering av 

intervjuerna. Här sammanfattas pedagogernas svar utifrån, Inledande läsinlärningsarbete, 

Läsinlärningsmetoder, Bedömning och Stöd och utmaningar.  

 

I mina slutsatser framkommer att de metoder jag redogör för i avsnittet Forsknings- och 

litteraturgenomgång i stort sett överensstämmer med de som pedagogerna uppger sig använda. 

Pedagogerna berättar om sin beredskap för hur de bemöter sina elever och utifrån det drar jag 

slutsatsen att pedagoger behöver stor kunskap och erfarenhet för att lyckas i sitt uppdrag att 

utveckla läsande elever. 

 

Nyckelord 

Läsinlärningsmetoder, läsning, bedömning, barns tidiga läsutveckling, sociokulturellt 

perspektiv 
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Inledning 
 

Vill du förändra världen 

- lär ett barn att läsa 

Anne-Marie Körling 

 

Jag älskar att läsa och har gjort det länge! Det ger mig så mycket, t.ex. avkoppling, utveckling, 

nya kunskaper, nya vänner och nya funderingar, tankar och väldigt många upplevelser. Kort 

sagt tror jag att jag skulle ha väldigt svårt att inte få läsa. Så har det varit hela mitt liv. Jag hade 

förmånen att ha föräldrar som läste för mig genom hela min uppväxt. Eftersom jag var nyfiken 

och inte alltid hade tid att vänta på att någon vuxen hade tid att läsa för mig lärde jag mig läsa 

själv istället, jag förstod nyttan med att kunna läsa. Alltså lärde jag mig tidigt (innan jag började 

skolan), jag har tränat mycket och tycker därför att det är lätt.  

 

Jag har under min tid som pedagog funderat en hel del kring läsning och läsinlärning. Hur kan 

man som pedagog göra för att underlätta läsinlärningen och dessutom visa på vilken otrolig 

fördel och möjlighet det är att kunna läsa? Detta gjorde att när jag nu får möjlighet att fördjupa 

mig i ett för mig intressant ämne blev valet självklart. Jag vill ta del av forskning och pedagogers 

tankar kring just läsinlärning. Denscombe (2004) menar att i småskaliga forskningsprojekt är 

det oftast forskarens personliga erfarenheter som ligger till grund för vad som ska undersökas. 

Han menar vidare att forskaren som person ska ses som en resurs i forskningsprocessen. 

 

Förmågan att läsa är viktig av många anledningar men kanske främst en mänsklig rättighet för 

att kunna vara med och påverka sitt eget liv. Vår värld är under ständig förändring och för att 

kunna vara med att påverka behöver du många gånger kunna läsa. Att kunna läsa är också en 

demokratisk rättighet. Med detta i åtanke förstår vi alla vilken stor betydelse läsinlärning har 

för våra elever i skolan. Det är viktigt att vi har kompetenta pedagoger så att andelen läsare i 

vårt samhälle blir hög. Liberg et al. (2010) menar att kvalitén på vår utbildning aldrig kan bli 

högre än kvalitén på våra pedagoger. De skriver vidare att pedagoger måste vara välutbildade 

för att möta de utmaningar de ställs inför i vårt kunskapssamhälle samt kunna medverka i 

utbildningen av de elever som ska förberedas att bli självständiga och starka i sitt lärande.  

 

Mitt examensarbete kommer att behandla barns tidiga läsutveckling och olika metoder som 

pedagoger använder sig av i sin läsundervisning. Det naturliga valet blir att intervjua pedagoger 

som arbetar i årskurs 1–3 då läsinlärningen vanligtvis sker under dessa år. Jag ser stora fördelar 

med kollegialt lärande då vi har alla olika kompetenser och kan lära mycket av varandra. Genom 

att skriva detta arbete ges jag möjlighet och ger andra möjlighet att ta del av erfarna kollegors 

kompetenser vad gäller läsinlärning, vilka metoder som kan användas samt hur dessa metoder 

framställs i litteraturen. 
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur intervjuade verksamma pedagoger 

i åk 1–3 resonerar kring sin undervisning i läsning och vilka metoder de anser sig använda samt 

att redogöra för olika läsinlärningsmetoder. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilka läsinlärningsmetoder använder pedagogerna? 

 

• Hur resonerar pedagogerna kring läsinlärningsmetoder som de använder eller har använt sig av? 

 

• Vad stöder sig pedagogerna på för forskning och teori i sina val av metoder? 

 

• Vad för bedömningsverktyg använder pedagogerna för att uppmärksamma en elev inte når 

förväntad utveckling i läsinlärning respektive en elev som når förväntad nivå fortare än väntat? 

 

• Vad använder pedagogerna för arbetsmetoder om de upptäcker att eleven inte följer den 

förväntade utvecklingen i läsning samt hur de hanterar eleven som utvecklas i snabbare takt än 

den förväntade? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt redovisas en litteraturgenomgång för läsning ur ett historiskt perspektiv, vad 

läsning är, dess syfte och pedagogens roll vad gäller läsinlärning. Vidare redogörs kortfattat om 

de vanligast förekommande läsinlärningsmodellerna och metoderna som funnits i genomgång 

av litteratur. Slutligen redogörs för arbetets teoretiska utgångspunkt. 

 

Läsning ur ett historiskt perspektiv 

 

Hedström (2009) beskriver läsning som en relativt ny företeelse, den uppfanns först ca 3000 år 

f.Kr. Med denna nya uppfinning menar han, ändrades våra hjärnors organisation vad gäller 

tänkande och intellektuell kapacitet. Skriftspråket gör oss på ett sätt odödliga och ger oss 

möjlighet att förflytta oss i tid och rum. Det är en mycket intressant vinkling på läsning då det 

kan betyda att det är läsning och skrivning som utvecklar våra hjärnor så att vi kan göra de 

fantastiska upptäckter vi gjort de sista två tusen åren. 

 

En sak vi vet är att kunskapen i läsning och skrivning alltid gett läsaren och skrivaren makt. 

Manguel (1999) beskriver hur lärdomen var som en ”tredje makt” mellan kyrkan och staten 

redan på senmedeltiden. När människor själva kan läsa innebär ju också att de troligen börjar 

tänka och ifrågasätta. Det har genom historien funnits många exempel på hur begränsning av 

vad som ska läsas och skrivas skett, mer eller mindre framgångsrikt. Hedström (2009) beskriver 

ett exempel, staten South Carolina i USA införde en lag som förbjöd läsundervisning för slavar. 

Flera delstater gjorde detsamma. Slavar som läste pryglades eller så höggs den första 

pekfingerleden av. 

 

I Sverige kunde vi läsa redan på 1600-talet och anledningen till det vara de s.k. husförhören, 

alla skulle kunna ”läsa” Luthers lilla katekes utantill. Läskunnigheten bokfördes av prästerna 

och de som inte kunde läsa var begränsade. De fick inte konfirmeras, gifta sig, delta i nattvard 

eller vittna i tinget. Saker som på denna tid gjorde en stor skillnad för hur man kunde leva sitt 

liv. Fram till 1842, det år som man räknar som folkskolans födelseår, var det föräldrarnas ansvar 

att undervisa barnen i läsning. Gjorde de inte det kunde de få böter. På 1840-talet kunde därför 

nittio procent av befolkningen läsa. Trots införandet av Folkskola år 1842 gick läskunnigheten 

ner. En trolig anledning till detta var att skolan hade stora klasser som var åldersblandade. Det 

var dessutom så att många barn inte gick i skolan, de behövdes hemma på gården och eftersom 

skolan nu fanns upphörde undervisningen hemma och alltså lärde sig barnen inte läsa vare sig 

hemma eller i skolan. För att komma tillrätta med den låga läskunnigheten inrättades 1858 

Småskolan med uppgift att lära ut läsning (Hedström, 2011; Persson 2016). 

Elam (2004) lyfter fram två faktorer som ledde till att allt fler började läsa mer och hade råd 

att göra det. Den ena faktorn vara att Lars Johan Hierta 1833 började serieutgivning av 

bästsäljare. Ny teknik och nya tryckpressar kunde hålla kostnaderna nere. Fotogenlampan 

som kom i början på 1870-talet var den andra. Då blev högläsning i aftonlampans sken en 

självklarhet i medelklasshemmen. På slutet av artonhundratalet blev läsning den 

dominerande fritidssysslan. Läsningen blev ett steg i demokratiseringen (Längsjö & Nilsson, 

2005, s.29). 
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Läsningen var vid denna tid främst ett sätt att undervisa barn om hur de skulle uppföra sig och 

texter som användes i skolorna var religiöst präglade. Ingen vikt lades vid förståelse. Inte förrän 

i slutet på 1900-talet börjar man på allvar intressera sig för läsningen utifrån ett mentalt 

perspektiv och då främst genom språklig medvetenhet. 

 

Ändå fanns det i början av 1900-talet förespråkare för en mera progressiv pedagogik, som 

bland annat innebar att barnen i skolan skulle få tillgång till intresseväckande texter som 

skulle göra det lättare för dem att lära sig läsa. Ett exempel var Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige, som Selma Lagerlöf, själv verksam som lärare, skrev på uppdrag av 

regeringen (Persson, 2016, s.99). 

 

Vad är att läsa? 

 

”En rimlig definition är att barnet knäckt koden, d.v.s. förstått den alfabetiska principen att 

bokstäverna hör ihop med ljud och att dessa ljud kan förenas med varandra till ord som har 

betydelse” (Fredriksson & Taube, 2012, s.63). 

 

Det finns många olika definitioner om vad att läsa är. Fredriksson och Taube (2012) menar att 

den enklaste definitionen är avkodning X språkförståelse = läsning. De menar också att 

definitionen behöver utvecklas och skriver att i internationella undersökningar som ska mäta 

läsning används s.k. ramverk. I dessa ramverk definieras utförligt vad som i denna 

undersökning menas med läsning och andra begrepp som relaterar till läsning definieras också. 

Avkodning utan att läsaren förstår innebörden i det som avkodats kan knappast rubriceras 

som läsning. Inte heller går det att ur en text hämta fram ett innehåll utan att texten på något 

sätt bearbetas tekniskt, avkodas. (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2013, s.25) 

Frank och Herrlin (2016) för en diskussion kring vad som är läsning och menar att avkodning 

är möjlig utan förståelse men frågar sig om det verkligen är läsning? Som beskrivs ovan sett ur 

en historisk synvinkel var det inte viktigt att förstå vad som stod i bibeln utan många lärde sig 

utantill. Frågan som uppstår då är om det verkligen var så att nittio procent av befolkningen 

med dagens mått mätt skulle bedömas som läsare. Westerlund (2009) menar att det som krävdes 

av en samhällsmedborgare för 50 år sedan inte är samma som idag. Skriftspråkets kompetens 

är dessutom olika nödvändigt i olika samhällen och kulturer. Westerlund redogör också för 

begreppet som på engelska heter Literacy som används mycket inom litteratur om läsning. Det 

finns ingen direkt översättning till svenska men Westerlund (2009, s.67) hänvisar till en 

definition. 

 

Förmåga att använda tryckt eller handskriven text för att 

• fungera i samhället 

• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. 
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Perry (2012) definierar literacy som läsning både av orden och omvärlden. Han menar att 

literacy måste ses ur ett sociokulturellt perspektiv där allting behöver ett sammanhang för att 

fungera.  

 

Begreppet literacy står i PIRLS, som är en undersökning genomförd i 50 länder vad gäller 

elevers läsförmåga samt läsattityder, ”för en bred uppfattning av läsförmåga som innefattar 

förmågan att reflektera över det lästa och att använda sig av det som ett verktyg för att uppnå 

individuella och samhälleliga mål” (Fredriksson & Taube, 2012, s.23). 

 

I undersökningen PISA, som senast genomfördes i 33 länder, har begreppet literacy fått en allt 

vidare betydelse. ” I PISA ses inte literacy längre enbart som en förmåga som förvärvas under 

de första skolåren. Literacy betraktas som en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier 

som utvecklas under hela livet och genom interaktion med andra människor” (Fredriksson & 

Taube, 2012, s.25).  

 

Enligt OECD:s (2010) definition av literacy blir begreppet också vidare än att bara gälla 

läsning. ”Där beskrivs literacy som förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera 

sig i texter för att uppnå sina egna mål och också att utveckla sin potential att just kunna delta i 

samhället” (Damber, 2016, s.216). 

 

Eftersom begreppet literacy saknar en officiell översättning kommer tolkningarna troligen 

fortsätta utvecklas eftersom vårt språk är under ständig utveckling. Detta är inte heller ett 

begrepp som är vedertaget på så vis att det används som ord i t.ex. Svenska Akademins ordlista. 

 

Varför ska man lära sig läsa? 

 

Som jag skrev i inledningen till detta arbete är det som en mänsklig rättighet att kunna läsa och 

skriva. Dessutom står det i Barnkonventionen artikel 28; ”Varje barn har rätt till utbildning. 

Grundskolan ska vara gratis” (Utrikesdepartementet, 2011). I skrivande stund har regeringen 

lagt ett förslag att lagstadga Barnkonventionen i Sverige, skulle det gå igenom blir den lag from 

1 januari 2020. 

 

I svenska läroplanens första del som heter Skolans värdegrund och uppdrag skrivs det om att 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund” där står att skolans uppgift är att ”låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s.7).  

 

I syftestexten för ämnet svenska står vidare: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om 

svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges 

möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2011, s.222). 
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Det är alltså viktigt att kunna läsa för att tillgodose sig kunskap. Enligt Sandberg, et al. (2015) 

är problem med läsningen i tidigare skolår en stor risk för den fortsatta utvecklingen. De menar 

att det kan ha stor inverkan på övriga ämnen vad gäller kunskapsinhämtande och 

måluppfyllelse. 

 

Pedagogens roll 

 

Trageton (2014) skriver om utvecklingen angående synen på pedagogens roll vad gäller 

läsinlärning. Hur den under de sista 60 åren gått från tyngden på lärarens undervisning till 

elevens lärande. Eleven har gått från att vara konsument till att bli producent. Trageton menar 

att vi idag använder oss av ett sociokulturellt synsätt vilket innebär att lärandegemenskapen 

spelar en viktig roll. För att kunna fungera som en undervisande pedagog i elevgrupper behöver 

pedagogen stor kompetens i socialt samspel. En viktig framgångsfaktor i strävan att eleverna 

utvecklas är att pedagogen har en empati och respekt för individen samt ett reflekterande 

förhållningssätt.  

 

Sandberg et al. (2015) anser också att det är av stor vikt att pedagogen är kompetent och har 

förmåga att skapa relation till eleven och att detta ger goda resultat vad gäller inlärningen. ”I en 

mycket omfattande studie från McKinsey &Company (2007) om vilka länder som lyckas väl i 

olika internationella undersökningar lyft lärarnas kompetens fram som en mycket framträdande 

framgångsfaktor” (Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2010, s.93). 

 

Utifrån Vygotskijs teorier skriver Strandberg (2006) om hur viktigt det är att eleverna är 

initiativtagare till sitt lärande och att de i samspel med andra når maximal utveckling. Det är av 

största vikt att pedagogen finns som ett imitationsobjekt. Om eleven befinner sig i en 

gemenskap där samspel mellan människor är generösa behöver vi inte undervisa eleverna hur 

samspel går till.  

 

Alatalo (2011) menar att lärare behöver både teoretisk och praktisk kunskap i undervisningens 

innehåll, undervisningsformer och dessutom ha förmåga att förstå eleverna och situationer i 

klassrummet. Sanden (2012) visar också på vikten av samspel och samarbete mellan eleverna 

och menar att det ger resultat. Han skriver vidare att eleverna samtalar och delar med sig av 

sina erfarenheter och att pedagogerna ser en stor vinst i det. Sanden (2012) beskriver att enskild 

läsning inte behöver vara samma sak som tyst läsning. Han skriver vidare om Behavior Support 

som handlar om att pedagogerna fungerar som modeller för eleverna när de läser, de tydliggör 

syftet och låter eleverna ta ansvar. 

 

Janks (2014) menar att man som pedagog behöver ha ett kritiskt förhållningssätt till lärande för 

att kunna utvecklas i sin yrkesroll och att det är en framgångsfaktor vad gäller utbildning. Att 

alltid sätta lärandet i ett sammanhang för att få eleverna intresserade men också kritiska i sitt 

lärande. Enligt Alatalo (2016) är pedagogen den viktigaste faktorn till att elever lyckas lära sig 

att läsa. Hon menar att det är av yttersta vikt att pedagogen förstår sitt uppdrag, är väl påläst 

och är flexibel så den kan följa eleven i dess lärande. 
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Läsinlärningsmetoder i litteraturen 

 

För att kunna lära sig läsa menar Eriksson et al. (2013) att några delar måste finnas med, en 

språklig medvetenhet, en fonologisk medvetenhet samt en förståelse för syftet med att kunna 

läsa. Det sistnämnda kanske främst för att hitta motivationen och lärandets motor. Fridolfsson 

(2015) skriver att grunden för en lyckad läsinlärning är barnets språkliga förmåga. Hon menar 

att det är viktigt att pedagoger på förskolan observerar och kompenserar barns tidiga språkliga 

brister. 

 

De traditionella läsinlärningsmetoderna är två, den syntetiska även kallad ljudningsmetoden 

och helordsmetoden också kallad ordbildsmetoden. 

 

Syntetiska metoder 

Syntetisk metod eller ljudningsmetod är mycket strukturerad och utgår från ordens delar. 

Grundtesen är att det är viktigt att skapa helt säkra associationer mellan grafem och fonem, 

alltså mellan bokstav och ljud. Dessa kopplingar måste vara stabila, varaktiga och 

automatiserade, detta för att motverka misslyckanden senare. När ett par bokstäver lärts in 

börjar man sätta ihop enkla ord som t.ex. is, si. Skrivinlärningen sker parallellt och bidrar till 

kopplingen mellan bokstäverna och ljuden (Fridolfsson, 2015, s.106). De två vanligaste 

syntetiska metoderna beskrivs nedan. 

 

Witting 
Maja Witting började utveckla metoden på 1940-talet. Metodens viktigaste principer är elevens 

medansvar och de innehållsneutrala språkstrukturerna. Bokstäverna lärs ut i en viss ordning, 

först de långa vokalerna därefter de korta och till sist konsonanterna. Detta beror på att de långa 

vokalerna anses som bärare av språket. Dessutom skiljer sig bokstäverna grafiskt från varandra. 

Alla vokalljud ska ha lärts in innan sammanljudning med konsonanter sker. Man använder sig 

av s.k. nonsensord för att förstärka ljudningen hos eleverna. Det sker ingen direkt koppling 

mellan läsinlärning och övrig inlärning i skolan.  

 

Bornholm 
En metod utvecklad av Ingvar Lundberg under 1990-talet efter ett forskningsprojekt på 

Bornholm i Danmark. Metoden vilar på fyra pelare, språklig medvetenhet, bokstavskunskap, 

ett gott ordförråd och motivation eller uppgiftsorientering. Genom sin forskning kom Lundberg 

fram till att de barn som en stund varje dag får ägna sig åt språklekar klarade läs- och 

skrivinlärningen bättre. Metoden bygger på ett strukturerat arbete utifrån en bestämd 

arbetsordning och färdigt material. Lundberg menar att språklekarna leder till en språklig 

medvetenhet som i sin tur ligger till grund för läsinlärningen. Högläsning ger en möjlighet att 

utveckla barnens viktiga ordförråd och ska ses som en del i det dagliga arbetet (Lundberg, 

2007). 
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Helordsmetoder 

Helordsmetod eller ordbildsmetod utgår från hela ord som helhet eller bilder. Så småningom 

upptäcker eleven att de ord de lärt sig att läsa går att plocka isär till mindre delar. En variant av 

ordbildsmetoden är analytisk metod, den återfinns ofta i den svenska läsinlärningslitteraturen 

t.ex. Trulle, Vi läser och Silorema. Även här utgår man från hela ord men analyserar språkljuden 

och bokstäverna. Skillnaden är också en tydligare handledning av pedagogen än i traditionell 

ordbildsmetod då eleverna uppmuntras att välja ut ord som tilltalar dem. Tonvikten läggs på att 

eleven ska uppleva glädje och se sig själv som en läsare (Fridolfsson, 2015). Liberg (2006) 

menar att om barnet känner igen orden går det lätt att lära sig läsa med denna metod i motsats 

till om pedagogen använder ord som för barnet är obekanta. De vanligaste helordsmetoderna 

beskrivs nedan. 

 

Whole Language 
En känd metod är Kiwimetoden som har sitt ursprung på Nya Zeeland. Arbetet startas med 

läsning i en storbok med s.k. bildpromenad där pedagog och elevgruppen tillsammans utan 

bokens text genom samtal tar reda på vad de tror om bokens handling. Pedagogens viktigaste 

uppgifter är dels att leda samtalet men samtidigt fånga upp elevernas funderingar och idéer. 

Nästa steg (inte samma lektion) läser man boken tillsammans, pedagog läser först och eleverna 

körläser. Sedan kommer det en laborationsfas där bokens text och bild samt elevernas idéer 

används på olika sätt. Det kan handla om ordbilder, kunskapsinhämtning om vissa ämnen, 

skrivande av text tillsammans osv. Synen på elevernas lärande bygger på deras tidigare 

erfarenheter och dessa ska tas tillvara. Arbetet blir ofta tematiskt. Det ska finnas mycket 

läsmaterial tillgängligt för eleverna även om de inte kan avkoda det. Anne-Marie Körling är en 

av frontfigurerna när det gäller Kiwimetoden i Sverige. Hon skriver om ”Det proximala 

lärandet” (Körling, 2006, s.31) där hon menar att pedagog och elever har dialogen i fokus. Detta 

skapar intresse, vilja och en tilltro till sin egen förmåga. 

 

Högläsning är en viktig del i arbetet för att eleverna ska kunna ta del av texter som de inte kan 

läsa själva ännu. De tränas i att känna igen olika genrer och de får dessutom en modell för hur 

man kan läsa högt på olika sätt. (Hedström, 2009; Körling, 2012). 

 

LTG (Läsning på talets grund) 
Denna metod utarbetades av Ulrika Leimar och utgår från helhet till delar. Här finns en 

arbetsordning som startar i ett samtal eller en dialog kring någonting som eleverna upplevt 

tillsammans. Pedagogen skriver så att eleverna ser hur bokstäverna formas och pedagogen 

betonar stor bokstav, punkt och läsriktning. Sedan laborerar eleverna på olika sätt med texten 

som de får varsitt exemplar av. De hittar ord de känner igen men också ord de inte känner igen 

samt ord de inte förstår. Dessa ord skrivs på s.k. ordkort som sedan används i återberättandet 

av texten. De kan också användas till ordlinor eller ordträd. Eleverna läser även texten hemma. 

Eleverna blir delaktiga i texten genom att alla bidrar på olika sätt och alla ska ses som läsare. 
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Att skriva sig till läsning  
Arne Trageton presenterade under slutet av 1990-talet en metod som ansågs vända upp och ner 

på hela den norska läsinlärningen. Trageton menade att eleverna inte skulle ha varken penna 

eller läsebok utan datorer för att lära sig läsa. Arbetet utgår ifrån elevernas egenskrivna texter 

och de använder dem på olika sätt för att lära sig alla bokstäver. Eleverna använder i början 

något som kallas för spökskrift. Eleven skriver på sitt eget sätt och sedan översätter pedagogen 

till en för oss andra läslig text. Trageton menar då att eleven ser skillnaden och får upp ett 

intresse att skriva på ett sätt som alla kan läsa. Datorer finns som en naturlig del i klassrummet 

och eleverna arbetar till en början alltid i par, en som dikterar och en som skriver. Detta menar 

Trageton bidrar till dialogen som är nödvändig för att inlärning ska ske. Texterna illustreras 

med bilder tillverkade av eleven själv. Eftersom de texter som eleverna själva skriver utgår från 

deras intressen menar Trageton att dessa texter blir intressanta och därför bidrar till en större 

nyfikenhet än vad t.ex. texter i läseböcker skrivna av vuxna gör (Trageton, 2014). 

 

Övrig metod 

Ett exempel på en övrig läsinlärningsmetod beskrivs nedan. 

 

Vallmomodellen 
Modellen som i första hand ska ses som en vägledning i den tidiga läs- och skrivinlärningen är 

utvecklad av Inger Fridolfsson och är uppbyggd på fyra huvudområden i läs och 

skrivutveckling: Avkodning, Inkodning, Kreativt skrivande och Förståelse. Inom dessa fyra 

områden arbetar eleven parallellt utifrån sin egen utvecklingsnivå. Modellen förutsätter att 

pedagogen har ”en god teoretisk förankring i den tidiga läs- och skrivinlärningen” (Fridolfsson, 

2017, s.12). 

” Vi vet att god läs- och skrivundervisning innehåller en variation av övningar. Detta har visats 

i flera studier (däribland t.ex. Fälth 2013). Vallmomodellen ger tips på övningar och förslag på 

texter från redan existerande läromedel ” (Fridolfsson, 2016, s.17). 

Pedagogen utgår i sin undervisning utifrån elevens utvecklingsnivå som framkommer genom 

att kartläggningar görs. Undervisningen är strukturerad och är uppbyggd på befintligt material 

som t.ex. Bornholmsmaterial och olika typer av arbetsböcker. Modellen ger många konkreta 

idéer och tips på vilken litteratur som är användbar i arbetet med läs- och skrivinlärning. 

 

 

Sammanfattning 

Det finns mycket material om läsinlärning och dess metoder. Även läsning och dess historia är 

det relativt lätt att hitta litteratur kring. Det finns en del forskning vad som krävs av en pedagog 

med goda resultat vad gäller inlärning. Men det finns inte mycket att tillgå där pedagoger 

resonerar kring sin användning av metoder och arbetssätt. Det är det som detta arbete är tänkt 

att göra, att låta pedagogerna komma till tals. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är taget ur det sociokulturella perspektivet. Säljö 

(2017) skriver att den sociokulturella traditionen ursprungligen kommer från Lev Vygotskijs 

arbeten och forskning om utveckling, lärande och språk. Vygotskij (1896–1934) var kanske 

framför allt en pedagogisk teoretiker. Han arbetade under tio år med frågor som rörde lärande 

och utveckling vid den psykologiska institutionen vid universitetet i Moskva. Under hans 

verksamma tid i dåvarande Sovjet gjorde det politiska klimatet livet svårt för många 

intellektuella. Det var inte tillåtet att läsa vilken litteratur man ville och inte heller utrycka vilka 

åsikter som helst. Vygotskijs texter förbjöds och föll mer eller mindre i glömska fram till dess 

att en rad av forskare t.ex. Cole, Rogoff, Säljö under 1980– 1990-och 2000-talet lyfter fram och 

utvecklar hans teorier. 

 

Strandberg (2006) skriver att Vygotskij menade att människans inre processer har förgåtts av 

en yttre aktivitet och att det är på så sätt människan lär sig. Strandberg menar vidare att 

Vygotskijs teori för lärande och utveckling har fyra påtagliga kännetecken; 

 

1. Sociala, människans inre tänkande kommer sig alltid ur en aktivitet tillsammans med 

andra. 

2. Medierade, vi använder alltid oss av olika hjälpmedel när vi möter omvärlden, ett slags 

karta och kompass.  

3. Situerade, i vilken situation du befinner dig i har avgör resultatet, det är t.ex. lättare att 

lära sig läsa en miljö där det finns texter.  

4. Kreativa, människan kan omskapa sociala sammanhang, hjälpmedel och situationer. 

 

Två av de grundläggande begreppen i den sociokulturella traditionen enligt Säljö (2017) är 

mediering och appropriering. Där mediering som tidigare nämnts är de hjälpmedel som vi 

använder oss av i vårt möte med omvärlden. Vygotskij menar att det finns två sorters verktyg, 

språkliga och materiella. De språkliga, som också kallas för intellektuellt eller mentalt, är 

symboler, tecken eller teckensystem som vi använder för att tänka och kommunicera t.ex. 

bokstäver och siffror. De materiella är de fysiska redskap vi använder för mediering så som t.ex. 

pennor och grävmaskiner. 

Många företrädare för en sociokulturell tradition menar att det inte är fruktbart att skilja 

mellan intellektuella och fysiska redskap. I själva verket förekommer de tillsammans och 

utgör varandras förutsättningar (Säljö, 2017, s.255). 

Intellektuella och fysiska redskap kan förenklas till den allmänna termen kulturella redskap. Ett 

sådant skulle kunna vara en linjal. Denna bygger på att det finns ett symbolspråk (siffror) samt 

något fysiskt att fästa symbolerna på. Människors kunskaper är inte teoretiska eller praktiska, 

de är både och. Dessa är sammankopplade och beroende av varandra. Saker vi gör utförs olika 

men det måste alltid vara både tanke och fysisk handling för att utföra dem. 
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Appropriering är den sociokulturella traditionens sätt att beskriva och förstå lärande. Detta 

innebär att människan blir bekant med och lär sig använda kulturella redskap och förstå hur 

man medierar världen. Vygotskij betonar vikten av att ha människor omkring sig som stöd och 

hjälp för att lärande och utveckling ska kunna ske. Det behöver i barnens fall inte alltid vara en 

vuxen utan kan även vara den kompententa kamraten som han uttrycker det. 

 

Enligt Vygotskij är människan alltid i ständig utveckling och det slutar inte när vi blir vuxna 

utan fortsätter hela livet. Hans sätt att se på lärande som en pågående process ger upphov till ett 

begrepp i hans arbeten som är Den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2017). Begreppet 

definierar Sandberg (2006) på följande sätt ”Det närmast belägna utvecklingssteget en individ 

inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat (som kan lite mer).” (Sandberg, 2006, 

s.202) I denna utvecklingszon är den lärande inledningsvis beroende av stöd från någon som är 

mer kunnig. Den mer kunnige leder den lärande vidare genom att ställa frågor som gör den 

lärande uppmärksam på vad som är viktigt att tänka på. Denna kommunikation i pedagogiska 

situationer kallas på engelska för scaffolding. Man kan genom scaffolding erhålla kunskaper 

som någon annan har och göra dem till sina egna. Den kunnige kan dock inte utföra allt arbete 

själv för att lärande ska ske, utan den lärande måste ställas inför utmaningar och förstå dem 

samt ta sig vidare. 

 

Den sociokulturella traditionen betonar att lärande och utveckling sker i socialt samspel med 

andra, kunskap är ingenting som överförs mellan människor utan det är något vi deltar i. 

Interaktion och kommunikation är utgångspunkten för lärande och utveckling. Det är viktigt 

menar Säljö (2017) att pedagoger har en professionell kompetens att känna av elevers 

utvecklingszoner och på så sätt leda dem vidare och ge eleven ett allt större ansvar för sitt 

lärande. 

 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver forskningsintervjuer som en produktionsplats för 

kunskap. Denna kunskap bildas i ett socialt samspel mellan intervjupersoner och intervjuare 

där målet är att få kunskap om människans situation. Det sociokulturella perspektivet fyller 

funktionen som teoretisk utgångspunkt i detta arbete. Syftet och frågeställningar är av en 

sociokulturell karaktär då syftet är att belysa hur pedagogerna arbetar och resonerar kring det 

arbete de gör och på så vis skapa en ny kunskap. 
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

I följande avsnitt redogörs för metodval som gjorts utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Här presenteras också de motiveringar och argument som ligger till grund för det urval som 

gjorts samt de forskningsetiska principerna som tagits i beaktande. Avslutningsvis diskuteras 

studiens reliabilitet och tillförlitlighet. 

 

Metodval 

 

Utifrån syftet att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring sin användning av 

läsinlärningsmetoder och för att ge pedagogerna utrymme att kunna föra dessa resonemang 

valdes kvalitativa intervjuer. Trost (2010) menar att val av metod ska ske i samklang med aktuell 

frågeställning och syfte. ”I kvalitativa undersökningar fokuseras sammanhanget och man vet 

inte i förväg vilka slutsatser som kan dras” (Lantz, 2013, s.135). 

 

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form och valet till detta vara att undersöka 

fenomen som inte går att få fram genom standardiserade frågor. Denscombe (2016) menar att 

intervjuaren genom en semistrukturerad intervju kan låta den intervjuade få utveckla sina tankar 

och idéer. Intervjuaren kan också använda sina frågor flexibelt och låta den intervjuade få fram 

sitt resonemang. 

 

I samband med valet av kvalitativa intervjuer togs även en nackdel med i beaktande, att 

transkriberingen kan bli tidskrävande. Denna nackdel vägdes upp av att genom arbetet med 

transkriptionerna får forskaren en detaljerad kunskap om materialet. ”...utskriften blir själv 

inledningen till en analytisk process” (Kvale & Brinkman, 2014, s.220). 

 

Urval och avgränsningar 

 

Då syftet är att undersöka verksamma pedagogers resonemang gjordes ett målinriktat urval vad 

gäller pedagoger att intervjua i studien. Urvalet gjordes på så sätt att kontakter redan fanns med 

skolledningar och pedagoger på fyra olika skolor och utifrån den kunskapen kontaktades tio 

pedagoger som är verksamma inom de årskurser som är intressanta för studien, dvs 1–3. Åtta 

av dem valde att medverka i denna studie. Övriga två avböjde på grund av sjukdom och 

tidsbrist.  

 

Ett önskemål med urvalet var också ett brett urval vad gäller yrkesverksamma år. Tanken var 

då att empirin skulle bli bredare att utgå ifrån. Kvale och Brinkman (2014) menar att forskaren 

kan välja intervjupersoner utifrån att de har särskilda erfarenheter och det skedde här.  
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Etiska aspekter 

 

För att säkerställa etiska aspekter på studien har Vetenskapsrådets (2011) principer använts. 

Dessa innebär att i enlighet med informationskravet informeras den som ska intervjuas om 

arbetets syfte och hur det kommer användas. Varje deltagare har även rätt att själv bestämma 

över sin medverkan i och med samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter bör förvaras så att obehöriga inte får ta del av dessa samt att de inspelningar 

som görs enbart användas till transkribering och sedan raderas. Med Nyttjandekravet menas att 

uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet. Dessa 

fyra principer har använts i missivbrev och i samband med mina intervjuer. Alla informanter är 

avidentifierade och inga skolor eller kommuners namn nämns i studien. 

 

Genomförande 

 

Rektor vid de aktuella skolorna kontaktades och fick ett brev via mail (Bilaga 1). Efter att rektor 

godkänt förfrågan via mail kontaktades pedagogerna. Dessa pedagoger som tillfrågades om 

deltagande i studien kontaktades personligen. De fick då ta del av syftet med intervjun och blev 

tillfrågade om jag fick skicka ett missivbrev (Bilaga 2) via mail till dem och att de efter 

genomläsning kunde ta ställning till om de ville medverka eller inte. Därefter bestämde vi tid 

och plats via mail eller telefon. Platsen för intervjun kan vara avgörande för resultatet menar 

Trost (2010), detta tog jag i beaktande och lät informanterna bestämma plats för vår intervju. 

Här kan tidsaspekten också spela in, att jag erbjöd mig att komma till informanters arbetsplats 

bidrog till att få ett tillfälle för intervju berättade flera informanter. Det blev dessutom en trygg 

plats för de intervjuade som gjorde dem avslappnade. ”Trygghet i en intervjusituation gör att 

man vågar utforska och pröva tankegångar utan att riktigt veta vart de bär hän och det känns 

tryggt att uttrycka sig fritt.” (Lantz, 2013, s.91). 

 

Kvale och Brinkman (2014) refererar till psykologen Mayos råd till intervjuare och dessa har 

använts, att ge den intervjuade odelad uppmärksamhet, att lyssna och inte prata, att kartlägga 

provisoriskt medan du lyssnar för att sammanfatta och förtydliga. Mayos sätt att se på intervjuer 

passar väl i kvalitativa intervjuer så som genomförts i denna studie. 

 

Samtliga intervjuer spelades in och anteckningar fördes också. Anteckningarna gjordes för att 

kunna förtydliga och sammanfatta informanternas svar. ”När man genomför en intervju ansikte 

mot ansikte är det värdefullt att kombinera en ljudinspelning med fältanteckningar som ger en 

viktig kompletterande information” (Denscombe, 2016, s. 281). Att spela in gör att intervjuaren 

kan koncentrera sig på svaren som intervjupersonen ger under intervjun (Trost 2010). 

Inspelningstekniken var testad innan och det är god praxis menar Denscombe (2016). 

Intervjuerna tog mellan 18–25 minuter att genomföra. 
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Reliabilitet och tillförlitlighet 

 

Hållbarhet och tillförlitlighet är två viktiga delar i kvalitativ forskning och därför även i denna 

studie. Denscombe (2004) menar att reliabilitet har med de data som samlats in och de 

förklaringar som presenteras att göra. Tillförlitlighet har att göra med metoderna och teknikerna 

som forskaren använt. 

 

Svensson (2011) menar att kvalitativ forskning inte kan vara objektiv men inte ska ses som löst 

tyckande utan empirisk grund. ”…de resultat man kommer fram till ska kunna förstås av andra 

forskare och läsare i allmänhet samtidigt som de bidrar med ny kunskap.” (Svensson, 2011, 

s.190).  

 

Aspekter som kan påverka tillförlitligheten är teknik och otydliga frågor. Tekniken testades 

innan intervjuerna genomfördes. För att ytterligare öka tillförlitligheten fördes anteckningar 

under intervjun, detta för att notera saker som den intervjuade tyckte vara extra viktiga samt att 

kunna göra sammanfattningar av det den intervjuade sa och förtydliga. ”När det gäller 

intervjusvar säger en intervjuperson kanske inte ”sanningen” om ett faktiskt förhållande, men 

uttalandet kan ändå till exempel uttrycka sanningen om personens uppfattning om sig själv.” 

(Kvale & Brinkman, 2014, s.301). 

 

Underlaget i denna studie är småskaligt och därför görs inga anspråk att kunna dra några som 

helst generaliserande slutsatser kring ämnet. Forskningen är inte gjord på pedagoger som är 

representativa för en bred population (Denscombe, 2004). För att visa min förförståelse i ämnet 

har jag redovisat mina kunskaper kring läsinlärning, dess historia och metoder. 

 

Bearbetning 

 

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas ordagrant. Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver det som ett sätt att få en överblick och se mönster, utskriften blir dessutom 

första steget i en analytisk process. Dessa transkriberingar samt anteckningarna från 

intervjuerna användes för vidare arbete. 

 

Metoden meningskoncentrering har används i analysen. Då blir de meningar som de intervjuade 

uttryckt sammanfattade. Detta leder till att intervjun kodas i kategorier som redovisas i delen 

Resultat. Jag som forskare har ett teoretiskt förhållningsätt och tolkar intervjuerna utifrån detta 

perspektiv (Kvale 1997; Kvale & Brinkman 2014). 
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Resultat 
 

I följande avsnitt redogörs för resultatet som redovisas utifrån fyra kategorier, Inledande 

läsinlärningsarbete, Läsinlärningsmetoder, Bedömning samt Stöd och utmaningar. Dessa 

kategorier har gjorts utifrån den meningskoncentrering som användes i analysarbetet. Resultatet 

belyser likheter och skillnader i pedagogernas svar. Pedagogerna finns redovisade i tabellen 

nedan. 

 

Fingerat namn År som behörig 

pedagog 

Utbildning 

Tea 43 år Lågstadielärare 

Lex 39 år Lågstadielärare 

Pia 23 år 1-7 lärare Sv, So,Bi 1-9 Id 

Ci 12 år Lärare i grundskolans tidigare år Ma,Sv,No, Spec.ped 

My 8 år F-6 lärare 

Mia 3 år Lärare i grundskolans tidigare år Sv, Ma 

Kim 3 år 1–3 lärare 

Py 1 år 1-6 lärare Sv, Ma 

 

Inledande läsinlärningsarbete 

 

Två av pedagogerna startar sitt arbete med kartläggning av elevernas kunskaper för att kunna 

individanpassa undervisningen från början. Båda nämner även vikten av en tydlig överlämning 

från pedagog i förskoleklass. 

Eftersom jag redan från början vet hur barnen ligger till utvecklingsmässigt gör det arbetet 

i början enklare för mig. Jag kan dela upp i läsgrupper och arbeta vidare. (Lex) 

Alla pedagoger utom en använder sig av läsebok när de startar upp sitt arbete med läsinlärning. 

De har olika böcker men gemensamt är att de är i flera nivåer både de som inte kommit så långt 

i sin läsutveckling och de som kommit lite längre. Klassen kan ha samma berättelse fast med 

olika mycket text. Det ser pedagogerna som en stor fördel för att hålla ihop arbetet i klassen, 

att kunna arbeta gemensamt med handlingen på olika sätt och arbeta med ord och bilder. De 

menar att detta gynnar sammanhållningen i gruppen men också att eleverna ges möjlighet att 

använda sig av varandra som lärande objekt. Att föra diskussioner om läst text, att prata om ord 

som inte alla förstår osv. Detta tankesätt för oss tillbaka till ett sociokulturellt perspektiv där 

Vygotskij menar att vi är varandras resurser, att i den proximala utvecklingszonen behöver vi 

förbilder som visar vägen. Valet av läsebok är lika hos samtliga, de använder den som finns 

inköpt till skolan. Två av pedagogerna har varit delaktiga i processen att bestämma läsebok på 

skolan. Pedagogen som inte använder sig av läsebok menar att hen inte kan individualisera 

tillräckligt om eleverna får en och samma bok även om den finns i flera olika svårighetsgrader. 
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Flera av pedagogerna betonar vikten av högläsning och menar att den bör ske varje dag. De 

använder sig av läseboken men också skönlitterära böcker och andra texter så som faktatexter 

t.ex.  

Jag anser att det är vår skyldighet att ta reda på vilka barn som inte befinner sig i en läsande 

hemmiljö och kompensera det i skolan. Forskning pratar om bokhyllebarn, de barn som har 

hyllor med böcker hemma befinner sig i en läsande miljö. Högläsning upp till 12 års ålder 

rekommenderas! (Pia) 

Bokstavsarbetet nämner hälften av pedagogerna som en del i läsinlärningen. Dock skiljer sig 

metoderna en del, veckans bokstav där eleven lär sig forma och skriva bokstaven, ljudträning 

och ordlistor på aktuell bokstav är ett urval av dem.  

 

Att lärandet ska vara lustfyllt och spännande betonar hälften av pedagogerna och att inlärningen 

främjas om den ses som en lek av eleverna. Två av dem berättar om sitt arbete med sagofigurer 

och annat som kan vara magisk som t.ex. pennor som gör att alla kan skriva. Detta för att få 

eleverna nyfikna och medagerande. Här arbetar dessa pedagoger med hela gruppen och för att 

få alla engagerade och delaktiga gör de på flera olika sätt så att alla har en möjlighet att utveckla 

sitt lärande utifrån sin egen nivå. En av pedagogerna berättar att hen försöker få med flera sinnen 

i inlärningssituationerna så som film, dans och pyssel som har med t.ex. aktuell bokstav eller 

text att göra.  

Jag tror att man lär sig bättre om man får lärandet i hela sin kropp. Man lyssnar, ser, känner 

och gör. (Kim) 

 

Läsinlärningsmetoder 

 

Tre olika metodval kan utläsas: En blandning av flera, Skrivande och Helordsmetod. 

Här nämner en av pedagogerna begreppet Russinpedagogik. Med detta menas att pedagogen 

ska ta russinen ur alla kakor. Alltså ta det bästa ur varje metod och använda på det sätt som för 

eleven blir bäst. Denna pedagog poängterar flera gånger under vår intervju vikten av att alltid 

ha eleven i fokus och att anpassa sin undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov. 

Jag använder mig av en russinpedagogik, jag tar det bästa ur varje kaka och serverar 

eleverna. Alla är olika och behöver därför olika men alla ska de bästa. (Ci) 

Jag skulle vilja säga att jag använder mig av skrivande som metod. Att eleven aktivt arbetar 

med ljud och bokstav. Bokstavsinlärningen lägger grunden. (My) 

Jag använder mig av Whole language metoden men utan Kiwiböcker. Vi arbetar med 

ordbilder för att snabbt få ett sammanhang i det vi läser. (Mia) 
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Tre av pedagogerna talar om sitt arbete med Whole language och menar att det är utvecklade 

att kunna sätta ord i sammanhang och att detta gynnar språkutvecklingen i stort och att 

undervisningen kan anpassas individuellt. Alltså att alla elever oavsett nivå på utveckling kan 

arbeta tillsammans. En annan menar att Whole language inte behövs då svenska språket är 

uppbyggt ljudenligt vad gäller stavning. 

 

LTG nämns av två av pedagogerna som berättar om sitt arbete med ljudning. De anser att det 

är mycket viktigt med bokstävernas fonem och grafem och båda använder sig av Bornholms 

material för att stimulera fonologisk medvetenhet. 

Bornholm är ett strukturerat och beprövat material som ger goda resultat, det är kul tycker 

barnen och det är en stor fördel. (Pia) 

Tre pedagoger nämner att eleverna använder sig av datorer i sin inlärning och då främst i 

skrivning. De är alla tre inspirerade av Tragetons idéer kring gemensam skrivning. Eleverna 

använder i olika utsträckning datorer att skriva både egna texter samt att skriva av något som 

pedagogen skrivit. Tragetons tankar kring skrivning utgår i de yngre åldrarna att eleverna 

skriver tillsammans, det är två elever vid en dator. Detta är inte alltid fallet hos de intervjuade 

pedagogerna som också säger att de är inspirerade och inte följer metoden till punkt och pricka. 

Pedagogerna menar att här finns det bra tillfälle att individanpassa för både de som inte kommit 

så långt och de som ligger före i förväntad utveckling. Att uppgifterna kan både förenklas och 

göras svårare innebär ju att alla kan delta på sina egna villkor.  

 

Alla de intervjuade är överens om att pedagogen behöver ha en stor verktygslåda att använda 

sig av. De berättar konkret om hur de gör att för att säkerställa att eleverna får möjlighet att lära 

utifrån sina förutsättningar. De nämner arbete med ordbilder, bokstäver, teman och böcker av 

olika slag. En pedagog pratar om att ha med så många sinnen som möjligt och att det hjälper 

många att lära. Vygotskij menar att det inte finns någon konflikt med att använda flera 

uttrycksformer när det gäller språk, de är alla bidragande till att utveckla oss och är beroende 

av varandra. Gemensamt för alla pedagogerna är också att de betonar vikten av laborerandet 

med bokstäver, ord och meningar och menar att det är viktigt att eleverna ges tid att utforska  

och undersöka. Tre av pedagogerna påtalar att Skolverket, olika digitala portaler och sidor samt 

SPSM(Specialpedagogiskaskolmydigheten) ger dem uppslag till forskning som de tar del av. 

 

Anledning till varför pedagogerna har valt de metoder de gjort skiljer sig åt. De anger fyra olika 

skäl som påverkat dem; Kollegor och diskussioner med dem, Egen erfarenhet, Utbildningar och 

kurser och Pedagogisk övertygelse.  

Kollegors beprövade erfarenheter ligger till grund för mitt val av metod. (My) 

Jag har under min tid som lärare förändrat både mina metoder och mitt sätt att använda 

dem. (Tea) 

Ingen ska bli lämnad ensam med sitt lärande, vi arbetar tillsammans och på så vis utvecklas 

alla, alla med sin utmaning! (Py) 
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Samtliga pedagoger har reflekterat över för och nackdelar med de metoder de använder och 

resonerar kring dem under respektive intervju. Här varierar svaren då pedagogerna använder 

sig av olika metoder. En fördel som dock är gemensam är att de menar att deras arbetssätt 

oavsett vilket leder till inkludering, individualisering och flexibilitet. Två av pedagogerna är 

överens om att metoden med ordbilder inte kan vara den enda metoden då det är i princip 

omöjligt att lära sig alla ord utantill. En av de pedagoger som använder skrivande som metod 

ser en nackdel med de eleverna som har mindre utvecklad finmotorik. De har svårt med både 

penna och tangentbord menar hen. 

 

Tre pedagoger pratar kring svårigheten att välja metod när man är nyexaminerad pedagog och 

menar att erfarna kollegor är viktiga för dem. Det kollegiala lärandet blir här tydliggjort och att 

även pedagoger kan använda sig av någon som kan mer än de själva. 

 

Bedömning 

 

Skolverkets bedömningstöd Språket lyfter används av alla de intervjuade. Samtliga pedagoger 

rapporterar en sammanställning av bedömningen till rektor två gånger per läsår. Pedagogerna 

är eniga om att materialet är tydligt och framåtsyftande. Ett par pedagoger betonar att de dock 

inte tror att det är lika tydligt för eleven. En pedagog använder elevens egna texter och låter 

dem tillsammans med pedagog bedöma den och på så sätt bli delaktig i sin bedömning och sitt 

lärande. En annan pedagog menar att det är av yttersta vikt att eleven blir medveten om 

bedömningen och att den synliggörs på ett tydligt sätt. En tredje pedagog tar upp vikten av att 

bedömningstöd och matriser ska vara utgivna av myndigheter och inte läromedelsföretag då 

hen menar att det kvaliteten höjs.  

Det är Skolverket som sätter upp ramarna för vårt arbete i skolan och det är viktigt att vi 

följer dem. (Ci) 

Fyra pedagoger lyfter också fram LUS, LäsUtvecklingsSchema som de använde sig av innan 

Skolverket gav ut sina bedömningstöd. (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). De är vana vid 

det och tycker att LUS fungerar bra även som ett komplement till Språket lyfter. Samtliga 

pedagoger svarar att de gör en fortlöpande utvärdering av bedömningar under arbetsåret, både 

individuellt och i grupp. De pratar också om utvecklingssamtalet som ett tillfälle till uppföljning 

till bedömning. 

I och med att vi har läsgrupper där jag lyssnar på elevernas läsning varje vecka kan jag på 

ett enkelt sätt bedöma elevers läsning fortlöpande, hela tiden. (Pia) 

En pedagog betonar vikten av att bedömning måste göras i en för eleven bekväm situation. 

Resultaten kan annars bli missvisande då eleven upplever bedömningen som en provsituation 

och hen menar att det inte är meningen när det kommer till bedömning. 
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Stöd och utmaningar 

 

Arbetet med elever som inte når uppsatta mål sker främst genom mindre grupper och en till en 

undervisning hos alla de intervjuade pedagogerna. Det här sker vanligtvis inom ramen för det 

vardagliga klassrumsarbetet och då framför allt när det finns ytterligare en vuxen i klassrummet. 

Samtliga pedagoger har något eller några tillfällen under en vecka när så är fallet. De nämner 

också att de använder sig av individanpassade metoder och arbetssätt samt flexibilitet i 

arbetssituationer. Flera av pedagogerna berättar att de tycker att de lägger mycket resurser på 

dem som inte utvecklas i den förväntade takten. De tar hjälp av både speciallärare och 

specialpedagog. De sist nämnda resurserna fungerar oftast som en diskussions och idéresurs. 

Något som alla de tillfrågade tar upp vad gäller stöd till eleverna är materialval. De talar om 

nivåanpassade läseböcker, olika typer av texter för olika elever i klassen och egentillverkat 

material.  

 

Två av pedagogerna tar upp digitala hjälpmedel som en resurs för att stödja elever, t.ex. 

Talsyntes och Stava Rex. Samma pedagoger berättar också om de pedagogiska program de 

använder digitalt, t.ex. Skolplus och Bingel (Skolplus- ett digitalt läromedel där du kan arbeta 

i flera ämnen, se mer på Skolplus.se. Bingel- ett digitalt kompletteringsläromedel i matematik, 

ansvariga utgivare är Sanoma Utbildning). I och med användandet av digitala läromedel kan 

eleven arbeta i sin egen takt vare sig det gäller en elev som inte ännu nått målen eller en elev 

som redan når uppsatta mål. 

 

På frågan hur man ska utmana de elever som redan nått uppsatta mål svarar samtliga att det 

gäller att individualisera, att hitta svårare texter och böcker och att hela tiden utmana vidare. 

Även här nämns mindre grupper och en till en undervisning. En av pedagogerna berättar om 

hur eleverna får använda svårare texter och hur de arbetar med frågor till texten. Pedagogen 

menar också att elever som redan kan läsa inte har några begränsningar i hur mycket de kan 

göra. De kan t.ex. använda sig av läromedel och annat material tänkt för senare klasser och 

arbete och på så sätt tillåts eleven att fortsätta utvecklas i sin takt. 

Man kan ge inspiration så att de kan arbeta vidare individuellt eller i mindre grupp. Hela 

klassen behöver inte göra samma sak. Det är inte svårt att individualisera i ämnet svenska. 

(Tea) 

Jag ska hela tiden ligga precis över elevens förmåga, stretcha språket är viktigt! Det går att 

göra på många sätt. (Pia) 

Två av pedagogerna menar att om målen för läsning finns synliga i klassrummet blir eleverna 

medvetna om var de ska och kan utmanas vidare hela tiden även på egen hand. Detta gäller 

såväl de som inte kommit så långt i sin läsutveckling som de som har kommit långt.  

 

Två av pedagogerna berättar att de ser en fördel med att eleverna befinner sig på olika nivåer 

då de inspirerar varandra att utvecklas vidare. De pratar också om att eleverna kan finnas där 

som varandras lärresurser och att alla gynnas av det arbetssättet. Den som inte förstått får 

ytterligare en förklaring och den som har förstått fördjupar sin kunskap genom att sätta ord på 

det som ska läras för en kamrat. 
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En av pedagogerna betonar vikten av dialog med eleverna för att ta reda på hur eleven upplever 

sin situation. Detta kan motverka en situation där eleven blir uttråkad eller understimulerad 

menar hen. Utifrån det sociokulturella perspektivet sker mycket av vår utveckling i dialog med 

andra och detta kan ju vara ett sådant tillfälle. Att få möjlighet att sätta ord på sin kunskap för 

att synliggöra den. Vid ett sådant tillfälle ges pedagogen också möjlighet att få en bild av vad 

som behöver utmanas för vidare utveckling. 

 

En av pedagogerna berättar om hur klassen använder sig av läsning varje morgon och att de då 

läser för varandra och/eller för en pedagog. Det här utmanar alla menar pedagogen. Dock 

behöver alla ha en bok som är på rätt nivå och här tar pedagogen hjälp av bibliotekarien på 

skolan. Detta arbetssättet ger väldigt bra resultat och pedagogen får möjlighet att ge individuell 

respons på ett enkelt sätt. 

Jag startar upp varje morgon med en lässtund varje morgon då alla elever läser sin egen 

bok. Jag kan då gå runt i klassrummet och läsa med dem som behöver stöttningen men också 

lyssna på dem som kommit längre i sin läsning. (Mia) 

Här syns ytterligare ett exempel på en gemensam aktivitet som främjar gruppens såväl som 

individens utveckling. Den sociokulturella traditionen betonar att lärande sker i socialt samspel 

och att lärande inte överförs mellan människor utan är något som vi deltar i. 
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Diskussion 
 

I följande avsnitt kommer diskussion av resultatet att föras utifrån de fyra teman som redovisats 

under avsnittet Resultat samt ytterligare två teman, Kompetens och Literacy, som under arbetets 

gång visats sig ha stor betydelse för elevernas läsinlärning. Vidare görs en Resultat och 

metodanalys. Avsnittet avslutas med en slutsats samt förslag och funderingar över hur en 

fortsättning på detta arbete skulle kunna se ut. 

 

Inledande arbete 

 

Läsebokens vara eller icke vara tycks vara en ständigt pågående diskussion. I denna studie är 

det en pedagog som inte använder sig av läsebok och hen motiverar det med att möjligheten till 

att individualisera är begränsad. De övriga menar att de genom att läseboken är nivåindelad 

lyckas att individualisera undervisningen för eleverna. Alatalo (2011) menar att lärarens 

metoder för undervisning inte är det som avgör hur elever presterar och poängterar att läromedel 

aldrig kan ersätta analytiskt tänkande hos lärare. Jag anser det intressant att fundera över vad 

som avgör att pedagoger bestämmer sig för vilket material de använder. I min studie visar det 

sig att det materialet som finns på skolan är det man använder. Här spelar säkert ekonomin en 

avgörande roll. För att kunna använda läseböcker behövs oftast klassuppsättningar om man ska 

använda dem som pedagogerna i studien vill som ett gemensamt textarbete. Det hade varit 

intressant att jämföra de olika läseböckerna och få fördjupa sig i hur pedagogerna använde dem.  

 

Pia rekommenderar precis som Körling (2012) högläsning och ser det som en viktig del av 

läsinlärningen. Detta var intressant för jag har inte riktigt sett högläsningen ur det perspektivet 

tidigare. Som språkutvecklande metod har jag tänkt högläsning som en viktig del men nu inser 

jag vilka stora fördelar ett strukturerat arbetssätt kring högläsning kan ha även för 

läsinlärningen. I det Centrala innehållet för ämnet Svenska i Lgr11 (Skolverket, 2011) står det 

att eleven ska få möjlighet att stifta bekantskap med några skönlitterära barnboksförfattare samt 

illustratörer och detta kan ju ses som en direkt uppmaning till högläsning. Enskild läsning har 

inte så stort syfte då eleven kan ha svårt att tillgodogöra sig handlingen då de t.ex. behöver ljuda 

sig igenom alla ord. Att istället gemensamt ta del av en berättelse ger utrymme för diskussioner 

på många olika sätt och gynnar allas inlärning.  

 

Att inlärningen ska vara lustfylld och spännande tar hälften av pedagogerna upp och här tror 

jag att vi har en del av framgångsfaktorerna i lärandet. Pedagogerna tar upp flera exempel på 

hur de använder sig av arbetssätt som bidrar till nyfikenhet och lust såsom figurer och magiska 

pennor. Även Sandberg et al. (2015) betonar vikten av lustfyllt lärande då de beskriver vilken 

negativ spiraleffekt läsinlärning kan få och att denna spiral kan motverkas av att ingången i 

läsinlärningen upplevs positiv. De saker vi tycker är roliga tränar vi gärna på och det vi tränar 

på blir vi bra på det vi är bra på tycker vi är roligt och så är vi tillbaka till början igen. Det finns 

mycket som konkurrerar om elevernas uppmärksamhet och intresse idag. Att börja skolan var 

det bland det största som hänt i mitt liv. Jag hade aldrig förut haft så många jämnåriga omkring 

mig på det sättet eller haft tillgång till en pedagog som var en nyckel till lärande. 
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Idag ser det lite annorlunda ut. Eleven som börjar förskoleklass 6 år gammal har oftast befunnit 

sig på förskola i cirka fyra till fem år med pedagoger som initierat lärande dagligen samt haft 

jämnåriga kamrater omkring sig hela tiden. Det gäller att skolan använder sig av metoder som 

gör att lärandet blir just lustfyllt och spännande. 

 

Läsinlärningsmetoder 

 

De läsinlärningsmetoder som framkom under intervjuerna var i princip samma som dem jag 

hittade i litteraturen. Även om det framkom att pedagogerna använder dem på lite olika sätt och 

plockar delar ur dem. Jag kommer fortsättningsvis använda mig av begreppet russinpedagogik 

som en pedagog berättade om. Men för att kunna plocka det bästa ur metoden behöver man 

vara både teoretiskt och praktiskt erfaren. 

För den enskilda läraren kan det ibland vara svårt att avgöra vilken metod som är att föredra 

för den klass man ska undervisa. Men det grundläggande valet av läsmetod är likafullt att 

komma ihåg att barn är olika och att olika barn kan behöva undervisas med olika 

arbetsformer. (Fridolfsson, 2015, s.111). 

 

Hälften av de intervjuade pedagogerna tog upp högläsning som en metod till läsinlärning. 

Förhoppningsvis sker högläsning hos övriga pedagoger också även om de inte tog upp det i 

intervjun. Både Whole language metoden och Bornholm tar upp detta som en framgångsfaktor. 

Körling (2012) menar att högläsningen ger skriften en talande röst och menar att vi på detta sätt 

gör våra barn nyfikna på skriftspråket. Vidare skriver hon också om den gemenskap som blir 

när man tillsammans upplever en text. Jag är övertygad att det är viktigt att få möjlighet att ta 

del av texter som jag som elev inte kan läsa själv ännu. En av pedagogerna talar om att stretcha 

språket och det tror jag kan uppnås bl.a. genom högläsning. Det finns oändligt med texter, 

böcker och annat som vi kan använda både i skolan och hemma för att ge våra barn möjlighet 

att utvecklas och få förflytta sig i tid och rum. 

 

Att skriva sig till läsning används av flera pedagoger i undersökningen men då på olika sätt. 

Jag tycker det är intressant att fundera kring hur skrivande definieras. Jag skulle vilja påstå att 

skrivande egentligen är flera olika saker. Att kunna föra en penna över ett papper så att andra 

kan tyda vad jag skrivit är ju en sak, att lyckas t.ex. ljuda mig fram till vad det ska stå en annan. 

Min erfarenhet säger mig att relativt många barn inte har en tillräckligt utvecklad finmotorik 

för att utföra den svåra uppgift det är att forma bokstäver med en penna på ett papper när de 

börjar i årskurs 1. Frågan är då om det rent fysiska sätter hinder för utvecklingen. Trageton 

(2014) beskriver ett handskrivningstest som genomförts i klasser som börjat med 

handstilskrivande först i årskurs 2 och det visar att det inte var någon skillnad mellan de som 

skrivit med penna och de som skrivit med dator under årskurs 1.  
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I denna studie är det bara ett fåtal pedagoger som tar upp digitala läro- och hjälpmedel när de 

talar om metoder. Det är också bara två pedagoger (två av dem som arbetar med skrivande som 

metod) som berättar om att de använder datorer i sin undervisning. Troligtvis använder fler än 

så datorer och andra digitala former av hjälpmedel även om de inte tar upp det i intervjuerna. 

Jag tror att vi blivit så vana vid att använda oss av datorer, i-pads och annat och ser det som en 

själv klar del av undervisningen och det kan vara anledningen till att det inte nämns. Alatalo 

(2016) menar att användandet av digitala hjälpmedel kommer att ge oss pedagoger nya 

utmaningar i hur vi ska lägga upp vår undervisning och hur vi utvärderar och bedömer elevens 

utveckling.  

 

 

Bedömning 

 

Ämnet bedömning är relativt nytt för mig och jag har genom denna studie fått nya tankar kring 

detta. En pedagog tog upp vikten av att eleven kände sig bekväm i situationen och att man kan 

göra bedömningstöd flera gånger. Alla pedagoger använder sig av en fortlöpande bedömning 

och då främst genom läsning på olika sätt. Bååth (2016) menar att det behövs tre faktorer för 

att utveckla en god förmåga i bedömarkompetens: genuint engagemang, tränade ögon och öron 

samt en utvecklad analysförmåga. Hon liknar arbetet med kartritarens, att det för läraren handlar 

om att kartlägga och hitta elevens terräng. Här spelar relationen mellan pedagog och elev en 

stor roll menar jag. Om en elev ska känna sig trygg och kunna visa vad den kan behöver elev 

och pedagog förstå varandra och ha gjort saker tillsammans förut.  

 

Jag ser fram emot att få fördjupa mina kunskaper kring Språket lyfter som används på samtliga 

skolor där intervjuer gjorts. Men hjälp av detta material menar flera av pedagogerna att de 

relativt enkelt ser hur de som pedagoger kan stödja och utmana vidare. För att kunna göra dessa 

bedömningar behövs också resurser på olika sätt för att rent praktiskt få tillfälle att kunna lyssna 

på när en eller ett par elever läser högt. Här tog jag till mig av Mias arbetssätt med läsning varje 

morgon. Samtidigt får vi inte se ett sådant arbetssätt som en ersättning för flera vuxna i 

klassrummet eller enskilt stöd utanför klassrumsundervisningen då dessa två resurser är viktiga 

av andra orsaker precis som flera av pedagogerna tar upp i intervjuerna.  

 

Liberg (2006) menar att det är minst lika viktigt att titta på vilka möjligheter eleven haft att 

utveckla sina förmågor som att titta på hur eleven utvecklats. Har eleven fått ingå i ett 

sammanhang som är ”rätt” för just den eleven? För att kunna ställa sig dessa frågor krävs 

återigen en kompetens och erfarenhet hos pedagogen. Liberg skriver vidare att det finns en risk 

med att göra bedömningar med hjälp av observationsscheman och det är att det inte tas hänsyn 

till att vår förmåga att göra något kan vara situationsberoende. Detta påpekar den pedagog som 

pratar om att bedömning måste ske i en för eleven bekväm situation. Det ska jag ta med mig i 

mitt kommande yrke. Det blir en utmaning för mig att antingen bedöma eleverna utan att de 

märker det eller gör situationen så odramatisk att eleverna klarar uppgifterna på samma sätt 

som de gjort annars också. Ett arbetssätt som kan fungera är att använda formativ bedömning. 

Då skulle eleverna bli delaktiga i sin egen samt andras bedömning på ett tidigt stadium och 

situationen skulle förmodligen avdramatiseras. 
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Stöd och utmaningar 

 

I arbetet med både elever som inte utvecklas i förväntad takt och de som utvecklas fortare än 

förväntat ser metoderna lika ut. Pedagogerna använder sig av mindre grupper, en till en 

undervisning och alternativa material och arbetsformer. En del av de intervjuade anser detta 

arbete var lätt och en del svårt. En tänkbar orsak till detta kan ju vara erfarenheten och 

tryggheten i yrkesrollen. Men också tid och tillgång till material. 

 

Liberg (2006) menar att läs-och skrivundervisning som utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

kan vara en nyckel till att även de elever som med enbart en traditionell undervisningsmetod 

skulle få svårigheter att lära sig läsa lär sig. Flera av pedagogerna i studien berättar att de vill 

att eleverna ska känna samhörighet och arbeta med samma texter även om de ligger på olika 

nivå. Det tolkar jag som ett sätt att kunna samarbeta även om man befinner sig på olika stadier 

i sin utveckling. 

 

Materialval är gemensamt för alla intervjuade och här krävs också kunskap menar jag. En av 

pedagogerna pratar om att ligga steget före och kunna utmana. Då gäller det att veta vad man 

som pedagog har att erbjuda för material i nästa steg och ha det färdigt när eleven behöver det. 

Här kommer återigen bedömningsstödet Språket lyfter in som både ett stöd vad gäller 

bedömning men även som inspirationskälla.  

 

Individualisering ser de intervjuade pedagogerna som en viktig framgångsfaktor i arbetet med 

både de som inte utvecklas i förväntad takt och tvärtom. Att kunna bemöta eleven på just dennes 

nivå gör att den proximala utvecklingszonen används. Pedagogen Pia pratar om att stretcha 

språket och att alltid ligga precis över elevens förmåga för att locka till vidare utveckling oavsett 

var i sin utveckling eleven befinner sig. 

 

Kompetens 

 

Att pedagogens kompetens är av yttersta vikt har framkommit under arbetet. Pedagogyrket är 

ett hantverksyrke som behöver mycket praktik och teori i samverkan för att fungera. Fridolfsson 

(2015) skriver att pedagogens kunskap och skicklighet har en stor betydelse för hur 

utvecklingen av läsning hos eleven kommer att ske. Hon skriver vidare att elever som har 

svårigheter kan utveckla en god läsförmåga under förutsättning att det pedagogiska stödet är 

bra. Särskilt viktigt är stödet i den inledande fasen av läsinlärningen.  

 

Pia tar upp att det är viktigt att kunna bemöta eleverna utifrån vad de har för tidigare relation 

till läsning och då behövs samtal med vårdnadshavare. Att få dessa vårdnadshavare att förstå 

vikten av att de visar intresse för läsning, vilket de möjligen tidigare inte gjort, är kanske inte 

enkelt. För att vara pedagog krävs en stor social kompetens för att kunna utmana, känna in och 

utveckla elever menar Strandberg (2006) och här ser jag ett exempel på att det ibland behövs 

vad gäller elevers vårdnadshavare också. Här kan också Vygotskijs tankar kring lärmiljöer och 

hur vi är beroende av dessa för att utveckla kunskap tas med.  

  



 

25 

 

En svårighet som ett par av pedagogerna tog upp vara bristen på erfarenhet och att den blir ett 

hinder i t.ex. metodval men även i bedömningssituationer. Alatalo (2011) menar att 

lärarkunskap uppstår i samverkan mellan utbildning och kunskaper som lärare har som individ. 

Hon menar att det finns en tyst och svåråtkomlig kunskap hos lärare som blir åtkomlig först när 

man studerar och diskuterar verkliga händelser. Även om skolan idag är uppbyggd på 

arbetslagets arbete är undervisande pedagog oftast själv i klassrumssituationen. Det är då inte 

enkelt att ta del av andras erfarenheter på annat sätt än genom att föra diskussioner vid tillfällen 

där kollegor möts. Inledningsvis i detta arbete lyfts tankar kring det kollegiala lärandet och här 

syns ett exempel på att det behövs. I en av intervjuerna (My) framkommer också att pedagogen 

har valt metod utifrån sina kollegors erfarenhet. För att det valet ska komma till så behövs en 

dialog och en diskussion kollegor emellan. Det blir då också viktigt att pedagogerna är 

medvetna och kompetenta för att underlätta för en inte lika erfaren pedagog. En del av det 

livslånga lärandet med hjälp av någon som kan mer som finns i Vygotskijs tankar ser vi exempel 

på här. 

 

Literacy 

 

Det har varit intressant att fördjupa kunskapen kring detta begrepp. I litteraturen jag tagit del av 

görs flera kopplingar mellan literacy och socialkulturellt perspektiv. Att se literacy som en 

socialprocess menar Perry (2012) kanske inte förklarar hur människor lär men kan beskriva vad 

för kunskaper som behövs för att kunna bedriva ett undervisande i praktiskt literacyarbete. 

 

När det gäller begreppet literacy blir läsinlärningen satt i ett sammanhang för mig. Det blir 

synligt att även läsinlärning är så mycket mer än avkodning av bokstäver. Här tydliggörs 

betydelsen av språklig förmåga och socialt sammanhang. Jag blir återigen påmind om 

Vygotskijs tankar kring den proximala utvecklingszonen och hur man kan använda sig av andra 

människors kunskaper för att utveckla sina egna. Det vore slöseri att som pedagog inte använda 

sig av den enorma resurs man har i sina elever i klassrummet. Exempel på vad som kan göras i 

denna anda är t.ex. att låta eleverna läsa för varandra, att skriva tillsammans och på så sätt få 

tillgång till bådas kunnande om bokstäver och annat samt att föra dialoger på olika sätt kring 

olika ämnen och på så sätt utöka sitt ordförråd och kunskap kring olika ämnen. 
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Resultat och metodanalys 

 

Det teoretiska förhållningssättet som valdes för detta arbete gör att empirin tolkas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och då utifrån Vygotskijs teorier och tankar kring lärande. Detta har 

såklart inverkan på resultatet. Pedagogernas svar lyfts fram utifrån hur de arbetar med gruppen 

och individen utifrån ett lärande som tar sitt avstamp i den sociala kontexten.  

 

Resultatet kan bara appliceras på de i detta arbete intervjuade pedagoger. Metoden med 

kvalitativa intervjuer jag valt syftar till att fördjupa kunskapen i ämnet och inte till att 

generalisera. Kvale (1997) menar att resultatet påverkas av mig som analyserar empirin. Han 

skriver vidare att jag som forskare har ett teoretiskt förhållningsätt och tolkar intervjuerna 

utifrån detta perspektiv. Ytterligare en aspekt som kan påverka resultatet är jag som intervjuare. 

Min kunskap som intervjuare är högst begränsad. Utformningen av intervjuguiden samt hur 

intervjuerna genomfördes har naturligtvis påverkan på utfallet. Det urval som gjordes av 

pedagoger till intervju har också inverkan på resultatet.  

 

Genom analysmetoden meningskoncentrering som jag använt mig av i analysen kodas 

intervjusvaren i kategorier och det kan leda till att en del för den intervjuade viktiga delar kanske 

sorteras bort. 

 

Slutsats 

 

Syftet med detta arbete var att med hjälp av intervjuer ta reda på vilka metoder verksamma 

pedagoger använder samt att redogöra för olika läsinlärningsmetoder i litteraturen. Jag har 

kommit fram till att de metoder som pedagogerna använder till stor del överensstämmer med 

de jag funnit i de böcker, artiklar samt övrigt material jag tagit del av. Även om de intervjuade 

inte alltid är medvetna om vilka metoder de använder sig av, vad metoderna heter eller vilken 

forskning de bygger på. Jag har fått ta del av hur de intervjuade pedagogerna resonerar och vad 

de anser vara framgångsrikt i sin undervisning. 

 

I studien framkommer att pedagogen behöver både kompetens och erfarenhet för att lyckas i 

sitt uppdrag att få läsande elever. De intervjuade pedagogerna har utifrån vad de förmedlar i 

intervjuerna beredskap och kompetens för att bemöta de elever som inte når förväntade mål och 

även de som utvecklas i snabbare takt än den förväntade.  

 

Denna studie påvisar att pedagoger måste använda flera olika metoder för att nå alla elever med 

sin undervisning. Flera av de intervjuade pedagogerna pratar om vikten av att låta eleverna lära 

utifrån sina förutsättningar och slutsatsen blir då att pedagoger behöver ha olika metoder för att 

bemöta alla elever utifrån var och ens behov. Russinpedagogik är utifrån dessa tankar ett 

begrepp som pedagoger behöver. I studien framkommer också att pedagoger behöver både 

teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter för att kunna ge den bästa möjliga 

undervisningen till eleverna.  
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Vidare forskning 

 

Utifrån studien finns det flera förslag på fortsatta studier: 

 

• Att göra observationer utifrån intervjuerna och undersöka om pedagogernas svar 

överensstämmer med verkligheten. 

• Att göra en fördjupande studie vad som ligger till grund för vilka val av metoder som 

görs av pedagogerna. 

• Att vidare undersöka hur pedagoger utvärderar sina val och sina metoder och om de i 

så fall gör eventuella förändringar. 

• Att över ett längre tidsperspektiv undersöka och jämföra pedagogernas resultat utifrån 

metod. 

• Att göra en studie på hur eleverna upplever metoderna. 

• Att låta någon annan använda syfte och frågeställningar och jämföra resultatet på den 

studien med denna. 
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Bilaga 1 
 

 

Rektorsbrev 
 

Intervjubrev 

 

Hej! 

Jag heter Lizette Grunditz och skriver mitt examensarbete inriktning grundskollärare åk 1–3 

vid Karlstads universitet. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur verksamma 

pedagoger i åk 1–3 resonerar kring olika läsinlärningsmetoder. Den urvalsgrupp jag har valt i 

denna studie är grundskollärare inom skolans lägre åldrar, 1–3.  

Detta brev skickas till dig som rektor då jag vill informera dig om att jag kommit med en 

förfrågan om att delta i min studie till pedagoger på din skola samt vad min studie handlar om. 

Pedagogerna och jag har kontakt med varandra och du behöver inte sammankalla till något. 
 

 

Jag kommer att följa de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet arbetat fram. I enlighet med informationskravet 

informeras du om arbetets syfte och hur den kommer användas. Varje deltagare har även rätt att själv bestämma 

över sin medverkan i och med samtyckeskravet. Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i denna 

studie, samtlig information är anonym. Gällande konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter bör 

förvaras så att obehöriga inte får ta del av detta, så kommer de inspelningar som görs enbart användas till 

transkribering och sedan raderas. Med Nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamålet. 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna. 

Vänligen  

Lizette Grunditz 
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Bilaga 2  
 

 

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Lizette Grunditz och skriver mitt examensarbete inriktning grundskollärare åk 1–3 

vid Karlstads universitet. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur verksamma 

pedagoger i åk 1–3 resonerar kring olika läsinlärningsmetoder. Den urvalsgrupp jag har valt i 

denna studie är grundskollärare inom skolans lägre åldrar årskurs 1–3 

Metoden jag använder för att samla in material till min undersökning är intervjuer. Dessa 

kommer att ljudinspelas (kommer endast att höras och behandlas av mig som intervjuar). 

Frågorna som behandlas under intervjun är följande; 

 

Hur tänker du kring läsinlärningsmetoder, vilka använder du dig av och varför? 

Uppföljning och bedömning, hur gör du och varför? 

Hur stöttas elever som inte når de uppsatta målen i ämnet svenska? 

 

För att få svar på dessa frågor vill jag komma i kontakt med och intervjua verksamma pedagoger 

inom årskurs 1–3. Jag skickar detta brev till dig då jag tror att du befinner dig inom ramen för 

dessa kriterier.  

Jag återkommer inom snar framtid för att få svar av dig och för att förhoppningsvis boka tid. 

Beräknad tidsåtgång är ca 30 minuter.  
 

 

 

Jag kommer att följa de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet arbetat fram. I enlighet med informationskravet 

informeras du om arbetets syfte och hur den kommer användas. Varje deltagare har även rätt att själv bestämma 

över sin medverkan i och med samtyckeskravet. Inga namn eller personuppgifter kommer att användas i denna 

studie, samtlig information är anonym. Gällande konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter bör 

förvaras så att obehöriga inte får ta del av detta, så kommer de inspelningar som görs enbart användas till 

transkribering och sedan raderas. Med Nyttjandekravet menas att uppgifter insamlade om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamålet. 

 

 

Vänligen Lizette Grunditz 
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Bilaga 3 
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du? 

 

Inledande arbete/planering 

Hur startar du upp arbetet med läsinlärning? Ge exempel och motivera dina val 

 

Metoder 

Vilken/vilka läsinlärningsmetoder/arbetssätt använder du dig av?  

Vad har påverkat dig i ditt val av metod/arbetssätt? 

Vad har du för stöd i forskning och teorier när du väljer metod? 

Fördelar/nackdelar med metod/arbetssätt? 

 

Uppföljning/Bedömning 

Hur bedömer du elevernas kunskapsutveckling i ämnet svenska och då framförallt läsning? 

Hur följer du upp denna bedömning? 

 

Stöd? 

Vad har du för möjligheter att stötta de elever som inte uppnår uppsatta mål i ämnet svenska? 

Vad har du för möjligheter att utmana de elever som redan innan arbetet påbörjas nått uppsatt 

mål? 

 

 


