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Abstract 

Mirjam Olander och Sara Rosander (2018) : Läsutveckling och läsengagemang påverkar 

ömsesidigt varandra: en studie om lärares förhållningssätt till läsinlärning och 

läsengagemang. Svenska, självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 

högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen undersöker lärares tankar om tidig läsinlärning och deras förhållningssätt kring 

läsengagemang. Syftet för studien är således att undersöka hur lärare som är verksamma i 

årskurserna f-3 resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till 

läsengagemang som en påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. Uppsatsen bygger 

på fem stycken intervjuer. De intervjuade är lärare som är verksamma i årskurserna f-3. 

Resultatet visar att lärare inte använder endast en metod utan ser det som betydelsefullt att 

variera arbetssätt inom den tidiga läsinlärningen. De uttrycker att det är viktigt att beakta flera 

aspekter när undervisningen planeras och utformas, däribland läsintresse. Lärarna förhåller sig 

till läsengagemang som något som ömsesidigt hör ihop med läsutveckling. De yttrar att 

läsengagemang är viktigt och att de försöker påverka detta hos eleverna genom att göra 

undervisningen lustfylld och meningsfull.  

 

Nyckelord: läsundervisning, tidig läsinlärning, läsengagemang, motivation, lärares 

förhållningssätt  
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1.Inledning  

Läsning har en stor betydelse i människans liv och läskunnigheten ger tillträde till annan 

kunskap och har en positiv inverkan på vår intellektuella förmåga. Att inneha en god 

läsförmåga påverkar och kan rentav vara avgörande för en individs möjligheter för fortsatt 

utbildning och val av yrke samt möjlighet att bli en aktiv och bidragande 

samhällsmedborgare (Taube 2007, s.11). Till följd av samhällets kulturella, sociala och 

ekonomiska utveckling har vikten av god läsförmåga skärpts och blivit alltmer 

mångfacetterad (Roe 2014, s.15). Skolan har i uppdrag att utbilda och skapa förutsättningar 

för eleverna att utveckla en rik språklighet och detta skrivs fram tydligt i skolans 

styrdokument: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 2017a, s.9). 

 

Skolans uppdrag att stödja alla elever i deras läsutveckling är ett stort uppdrag, och det är 

viktigt att det blir en positiv upplevelse för eleverna. För att det ska uppnås måste läraren ha 

goda kunskaper om barns språkutveckling, om läsprocessen och om socioemotionella 

faktorers samspel med lärandet (Taube 2007 s.11). Elisabeth Berg (2011, s.10) betonar att 

läs-och skrivinlärning inte endast handlar om att knäcka läskoden. Att lära sig skriva och läsa 

är ofta det första minnet av skolan och även det som är tydligast. Beroende på framgångar, 

misslyckanden och lärares förhållningssätt kommer detta minne således att påverka elevernas 

syn på inlärning och deras fortsatta skolgång. Berg (2011, s.10) påpekar vidare att läs-och 

skrivinlärningen är skolans viktigaste, men även ett av skolans svåraste uppdrag. SOU 

(1997:108 s.15) menar att om eleverna inte får med sig tillräckliga läs- och skrivkunskaper 

finns det en stor risk att de blir utestängda från samhällsgemenskapen: 

 

Därför är det ett av förskolans och skolans viktigaste ansvar att alla barn och unga 

oavsett sociala, kulturella eller andra förutsättningar under sina år i förskola och skola får 

utveckla en bild av sig själva som skriftspråkliga och utveckla en så god språklig tillit att 

språket blir en kraft både i läroprocesserna i skola och utbildning och i deras liv. Detta är 

en grundläggande rättvise- och demokratifråga. (SOU 1997:108 s.15) 
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I syftet för ämnet svenska står det att: “Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för 

att läsa och skriva” (Skolverket 2017a, s.247). Monica Johansson och Frances Hultgren 

(2017a, s.2) menar dock att läsintresset inte skrivs fram tydligt i läroplanen för grundskolan. 

Därför hamnar inte läsintresse i fokus i undervisningen, vilket kan vara negativt för elevers 

läsutveckling då forskning visar att om eleverna har ett läsintresse gynnas deras läsning på 

flera olika sätt. Frances Hultgren (2017, s.1) skriver att flertalet studier visar att intresset för 

läsning hos barn och unga på en generell nivå har sjunkit de senaste åren. De visar även att 

klyftan mellan flickors och pojkars läsförmåga och intresse växer. Sarah P. McGeown et al. 

(2015, s.398) påpekar att det finns ett samband mellan unga elevers läskunskaper, deras 

attityder till läsning och självförtroende i läsning och deras lust att lära sig att läsa. Hultgren 

(2017, s.1) poängterar däremot att även om elever kan läsa så behöver det inte betyda att de 

vill läsa. McGeown et al. (2015, s. 398) påvisar dock att det är viktigt att läraren 

uppmärksammar alla aspekter och om fokus enbart blir på en aspekt, exempelvis läskunskap, 

kommer elevens läsutveckling påverkas negativt på lång sikt. Författarna menar vidare att de 

läsmetoder eleverna undervisas i också har ett samband med elevernas attityder till läsning 

och deras läskunskaper. Det är därför viktigt att lärare utformar metoder som utvecklar 

positiva läsattityder hos eleven, för att på så vis främja elevens läsutveckling. 

 

McGeowns et al. (2015, s.399-400) studie antyder att redan i tidig ålder finns förhållandet 

mellan barns attityder till att läsa, självförtroende i läsning och tidig läsförmåga. Lärare 

involverade i tidig läsundervisning bör därför vara medvetna om förhållandet mellan dessa 

faktorer och att det är viktigt att utveckla och främja både kognitiva och affektiva aspekter av 

läsning. Även Astrid Roe (2014, s.169) anser att det är nödvändigt att lärare lägger lika 

stort fokus på att lära eleverna goda lässtrategier som att motivera och engagera dem, då 

dessa faktorer påverkar varandra ömsesidigt och positivt.  

 

Flertal olika komponenter är med och påverkar elevernas läsutveckling, bland annat 

hemförhållanden, föräldrar, kön, resurser på skolan och vilka undervisningsmetoder som 

erbjuds. Den största faktorn på skolan är dock den enskilda läraren (Fredriksson och Taube 

2012, s.151-156). Vi har därför valt att avgränsa vår studie och fokusera på hur lärare arbetar 

och förhåller sig till tidig läsinlärning. Vi har även valt att lägga fokus på sambandet mellan 

läsengagemang och läsutveckling. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som är verksamma i årskurserna f-3 

resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till läsengagemang som en 

påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. Studiens frågeställningar är: 

 

- Vilka didaktiska val gör lärare i sin läsundervisning?  

- Vilka förhållningssätt har lärare till läsengagemang? 

 

Didaktiska val avser hur lärare ställer sig till ett antal frågor inför planering och utförande av 

ett undervisningsförlopp. Frågorna behandlar undervisningens innehåll, hur man väljer 

arbetssätt för det specifika innehållet och vem undervisningen riktar sig till. Det är även 

viktigt att ställa sig frågorna varför innehållet ska behandlas och varför just ett visst arbetssätt 

väljs (Lidberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd 2010, s.13). Med förhållningssätt menar vi 

de uppsättningar av attityder lärare har till läsengagemang och även vilka arbetssätt de väljer 

för att påverka elevernas läsengagemang.  

 

1.2 Disposition  

Uppsatsens första del introducerar problemområde, syfte och frågeställningar för 

studien. Kapitel två behandlar skolans styrdokument och däri presenteras kursplanen i 

svenska. I kapitel tre kommer tidigare forskning att presenteras med fokus på 

läsinlärning, motivation och engagemang. I kapitel fyra beskrivs metodval och 

tillvägagångssätt för studiens datainsamling och dess analysprocess. Det femte kapitlet 

presenterar studiens resultat. Slutligen redogör kapitel sex för studiens slutsater och en 

avslutande diskussion förs.  

 

2. Ämnet svenska i läroplanen 

I detta kapitel presenteras vad som står skrivet om läsning i läroplanen för grundskolan och 

kursplanen i svenska för 1-3, samt vad som står skrivet om läsning och läslust i 

kommentarsmaterialet till kursplanen i svenska.  
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I läroplanen för grundskolan beskrivs läsning som en viktig kunskap. Eleverna ska få möta 

olika typer av texter från olika tider och från olika delar av världen för att utveckla sitt språk, 

men även för sin identitetsutveckling och för att få förståelse för omvärlden (2017a, s. 247). 

Skolverket har skrivit ett kommentarsmaterial till kursplanen i svenska där de har 

kommenterat och utvecklat det läroplanen säger. De skriver att eleverna genom att få möta 

olika texter och förflytta sig genom tid och rum ska få upptäcka glädjen i att läsa och på så 

vis utveckla läslust och ett intresse för litteratur (Skolverket 2017b, s.7). Vidare står det i 

läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att: ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften [...], urskilja språkliga strukturer och följa 

språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket 

2017a, s.247-248).  

 

I undervisningen i årskurs 1-3 ska eleverna få möjlighet att tillägna sig lässtrategier för att 

tolka och förstå texter. De ska i den tidiga läsundervisningen få förståelse för samband mellan 

ljud och bokstav samt alfabetet och den alfabetiska ordningen. När eleverna är i slutet av 

årskurs 1 ska de kunna läsa enkla och bekanta meningar genom att använda ljudningsstrategi 

och helordsläsning. Eleverna ska även visa på läsförståelse genom att de ska kunna 

återberätta viktiga delar av innehållet i en text. Dessa delar ska vara det som eleven anser är 

viktiga. De ska även kunna använda frågor eller bilder som stöd för att nå förståelse av en 

text och då kunna ompröva sin läsning. När eleven lyssnar till texter och samtalar om dessa 

ska de kunna resonera och göra kopplingar till sitt eget liv och egna erfarenheter.  

             

3. Tidigare forskning  

Nedan presenteras vad tidigare forskning sagt om läsning och läsinlärning. Synen på läsning 

och läsinlärning har förändrats över tid och flera olika metoder har kommit att utvecklats. 

Läsning beskrivs idag som något komplext som innefattar flera olika komponenter. Flera 

forskare lyfter att det inte finns något arbetssätt som är fulländat utan lärare bör ha kunskap 

om flera olika arbetssätt, material och teoretisk kunskap om läsning för att kunna anpassa sin 

undervisning till sin elevgrupp. Forskning visar att det är flera faktorer som påverkar 

elevernas läsutveckling. I detta kapitlet refereras flera forskare som anser att engagemang är 
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ett svårdefinierat begrepp men som har en stor påverkan på hur lyckad elevens läsutveckling 

blir.  

 

3.1 Historisk syn på läsinlärning 

Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012, s.50-53) skriver att när folkskolan inrättades i mitten 

av 1800-talet var läsning inget mål i sig utan främst ett verktyg för att inge gudstro och 

fosterlandskärlek hos den svenska befolkningen. Texterna som eleverna fick läsa var först 

olika lästabeller som ökade i svårighetsgrad, från enstaviga ord till flerstaviga ord. Eleverna 

fick läsa orden en och en och därefter upprepades de i kör. Man läste varje bokstav för sig, 

exempelvis ”äss-kå-o - säger sko”. Denna metod kallas bokstaveringsmetoden. När eleverna 

blev säkrare på sin läsning övergick de till att läsa böcker. Innan folkskolan fanns läseböcker 

för nybörjare som användes i undervisningen i hemmen och i kyrkan. Dessa innehöll 

bokstäver med illustrationer som började på samma bokstav. ABC-böckerna utvecklades 

senare till att bli läseböcker med enklare texter. I de nya läseböckerna som kom på 1860-talet 

ersattes bokstaveringsmetoden med ljudningsmetoden. Denna metod var dock inte enväldig 

inom skolan. År 1859 gavs det även ut en läsebok som byggde på en metod som kallas 

ordbildsmetoden. Eleverna skulle då först lära sig ordens betydelse, sedan dess ljud och 

bokstäver. Fredriksson och Taube (2012, s. 50-53) skriver vidare att det sedan dess har 

utvecklats flera olika metoder för läsundervisning och flertalet konflikter har avlöst varandra. 

På 1970-talet uppkom det i Sverige diskussioner om två olika synsätt på läsinlärning, den 

analytiska metoden respektive den syntetiska metoden. Den analytiska metoden innebär att 

man använder hela texter för att förstå de olika delarna, helheten är därmed utgångspunkt. 

Den syntetiska metoden har istället de olika delarna som utgångspunkt. Eleverna börjar med 

att lära sig bokstäverna och dess språkljud, sedan ljudar de ihop dem och får på så vis ett flyt i 

läsningen, vilket bidrar till att en förståelse för innehållet skapas. 

 

Berg (2011, s.36) tar även hon upp de två formella förhållningssätten inom läsinlärning. Den 

syntetiska kan även benämnas som Phonics-metoden, bottom-up- metoden eller traditionell 

läsundervisning och den analytiska kan även benämnas som helhetsmetoden eller top-down-

metoden. Som en reaktion mot dessa traditionella läsinlärningsmetoder, främst den 

syntetiska, utformade Ulrika Leimar under slutet av 1960-talet en metod kallad LTG-metoden 

(Läsning på Talets Grund). Denna kom att bli mycket omstridd och var en av de metoder som 
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det blev konflikter kring. Leimar ville inte själv kalla den för en metod utan såg det hellre 

som ett förhållningssätt. LTG kan beskrivas som att läsinlärningen bör utgå ifrån elevernas 

egna intressen. En god läs-och skrivutveckling sker när eleverna får använda egna 

upplevelser och referenser och utgå från egenproducerade texter (Berg 2011, s.37). Karin 

Taube (2007, s.134) beskriver att läsundervisning som utgår från LTG har sin utgångspunkt i 

elevernas egna ord och skapande av texter. Undervisningen sker i olika faser, från helhet till 

delar och sedan åter till helheten. LTG hör därmed samman med den analytiska synen på 

läsning. Hon betonar dock att Leimar, som grundare till LTG, uttalande en uppfattning om att 

lärare som arbetar utifrån LTG även behöver behärska den traditionella läsundervisningen för 

att kunna individualisera sin undervisning efter varje enskild elevs nivå och behov. 

 

3.2 Läsning  

Idag betraktas läsning som en basfärdighet. Med detta menas att läsning är en grundläggande 

färdighet som påverkar hur eleven kommer att lyckas i andra ämnen. När eleven lyckats lära 

sig att läsa kommer hen att använda sig av den kunskapen resten av skoltiden och även i det 

vardagliga livet för att ta till sig ny information och kunskap. En elevs läsfärdighet har en 

avgörande betydelse, dels för den fortsatta skolgången och dels för elevens framgång i 

arbetslivet och dennes möjlighet att engagera sig i samhället. Läsning är således en central 

förmåga som påverkar stora delar av elevens nuvarande och kommande liv (Fredriksson och 

Taube 2012, s.8; Roe 2014, s.29) . 

 
Fredriksson och Taube (2012, s.18) påpekar att läsning innehåller två huvudmoment, vilka är 

avkodning och språkförståelse. Med avkodning menas att man kan identifiera och känna igen 

skrivna ord, medan språkförståelse innebär att man kan tolka de språkliga orden. För att ha en 

god läsfärdighet måste båda aspekterna vara välfungerande. Huvudmomenten är starkt 

integrerade med varandra under läsprocessen och om den ena saknas, resulterar det i att det 

inte blir någon läsning. Taube (2007, s.13) beskriver ytterligare definitioner av läsning utöver 

avkodning och språkförståelse och hon utökar denna definition genom att lägga till 

motivation som en väsentlig faktor. Läsning med förståelse kommer inte att nås om läsaren 

inte kan avkoda orden, förstå dem och är motiverad. Taube (2007, s.13) menar vidare att i 

internationella studier om läsning används begreppet literacy, som inkluderar både tolkning 

(läsning) och produktion (skrivning) av skriftspråk. Även Roe (2014, s. 29) skriver att läsning 
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ofta beskrivs som en process med två huvudmoment, avkodning och förståelse men hon anser 

emellertid att läskompetens också påverkas och inkluderar ett flertal andra faktorer. Därför 

blir läsning ett begrepp som är svårt att definiera på ett övergripande och exakt sätt. Det finns 

en enighet bland forskare att läsning inte endast handlar om att ta emot skrivna ord utan 

läsning förutsätter att läsaren med egna tankar och reflektioner stiger in i texten.   

 

Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson (2015, s.9) skriver att det faller sig naturligt 

att den första läsutvecklingen eleverna arbetar med är att behärska avkodning. De menar att 

kunskapen att förstå vad man läser är något som vi alla får arbeta med hela livet. Däremot 

utvecklas elevernas avkodningsförmåga ju mer tid och övning de får och den blir mer och 

mer automatiserad. Detta bidrar till att elevens intellektuella kapacitet i högre grad kan 

användas till den språkliga förståelsen och allt mindre till avkodning. Roe (2014, s.30-31) 

betonar även hon att de grundläggande läsfärdigheterna med tiden automatiseras. Läsning är 

mer än tekniska färdigheter som lärs in under de första skolåren. Det är ingen färdighet som 

man har eller inte har, utan läsning är en aldrig upphörande process. Vi fortsätter hela livet att 

utveckla vår läskompetens. Roe (2014, s.31) menar att om man slutar läsa efter utbildningen, 

så kommer man att bli en sämre läsare med tiden. Vi kommer i resultatet att ta reda på hur 

lärarna i denna studie resonerar kring läsning och vilka aspekter av läsning de tar hänsyn till i 

sin läsundervisning.  

 

3.3 Läsundervisning  

Det svenska språket består, beroende av hur man räknar, av 29 eller 36 olika 

betydelseskiljande ljud, så kallade fonem. Dessa är kopplade till alfabetets bokstäver, 

grafemen. Varje vokal har två olika fonem, men utöver det har de flesta grafemen varsitt 

fonem, med undantag för c,q, x och z, vilka uttalas olika i olika ord. Ytterligare fonem är sj-

ljuden, tj-ljuden och ng-ljuden (Taube, s. 46-49). Inger Fridolfsson (2008, s.45) skriver att 

vissa menar att fonologisk medvetenhet är grunden till att knäcka läskoden och har stor 

betydelse för eleven när hen ska erövra skriftspråket. Att läsa fonologiskt avser att eleven har 

kunskap om fonemens och grafemens samband, de bör alltså få insikt i att varje bokstav 

överensstämmer med ett ljud (s.82). Vid den första läs- och skrivinlärningen krävs således en 

fonologisk medvetenhet (s.23). 
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Ulla Wagner (2004, s. 62) menar att man i läsundervisningen bör lägga fokus på 

förförståelse. Hon uttrycker att det är det absolut viktigaste begreppet inom läsundervisningen 

och att det inbegriper alla våra erfarenheter och kunskaper som vi har samlat på oss och som 

vi använder när vi tolkar en text. För att man som läsare ska nå en förståelse för det man läst 

måste hjärnan aktivera tidigare kunskaper. Om det inte sker leder det till att läsningen enbart 

blir avkodning, vilket inte ses som optimal läsning. De kunskaper och erfarenheter läsaren 

har om innehållet i en text har således en stor betydelse för läsarens läsförmåga och 

läsförståelse.  

 

En annan viktigt del i läsundervisning är högläsning, vilket är viktigt av flera anledningar. 

Ann-Marie Körling (2003 s.110-113) menar att genom högläsning kan eleverna bli 

intresserade och lockade att ta sig an litteratur på egen hand. Hon menar att högläsning dels 

är ett sätt att få elever att varva ner och slappna av, och dels att genom att läraren läser högt 

för sina elever visar hen hur “bra” läsning kan låta och hur läsningen flyter och lever genom 

att författarens röst blir tydlig och klar. Fridolfsson (2008, s.31) menar att högläsning utöver 

detta även stimulerar språket och intresset hos eleverna och främjar den språkliga 

utvecklingen. Hon påpekar vidare att kvaliteten i dialogen mellan eleven och läraren spelar en 

stor roll, där boksamtal är en viktig del och det är av betydelse att eleverna blir en del av 

dessa. Genom att samtala och bearbeta olika främmande ord och begrepp som uppkommer 

utvecklas elevernas ordförråd. Orden lärs också i ett sammanhang vilket är gynnsamt för 

eleven. Genom högläsning och efterkommande samtal kan detta även bidra till att skapa goda 

förståelsestrategier. Körling (2003, s.110-113) framhåller att högläsningen bidrar till det rika 

språket, kultur och kulturgemenskap, möjlighet till samtal och till ett inre kreativt arbete hos 

eleverna. Det är därför viktigt att läraren inte bara läser högt för sina elever innan de själva 

knäckt läskoden, utan eleverna bör få fortsätta med högläsning genom hela skoltiden . 

 

Chatarina Tjernberg (2013 s. 203-205) påpekar att det är av vikt att lärare i sin undervisning 

har en teoretisk förankring. Hon menar att i och med det så blir det möjligt för lärarna att se 

var eleverna befinner sig i kunskapsutvecklingen och kan då planera arbetet utifrån detta. 

Tjernberg påpekar vidare att det är betydelsefullt att lärare använder sig av flera olika 

metoder och arbetssätt för att bemöta den stora variationen av elever i klassrummet. Även 

Berg (2011, s.136) menar att det inte finns någon ultimat metod i läs- och skrivinlärning. Hon 

anser att den ultimata metoden bör ses som ett förhållningssätt; ”att det för läraren alltid finns 

nya höjder att nå och nya utmaningar att betvinga” (s.7). Detta ställer höga krav på läraren 
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och dennes kompetens, förmåga att reflektera och intuition. Berg (2011, s.136) poängterar att 

det är med detta som grund som läraren kan bedriva en undervisning som är anpassad till den 

enskilda eleven och gruppen och som är varierad och meningsfull. Läraren bör således känna 

till och kunna använda flertalet metoder, arbetssätt och material och ha balans mellan 

formalisering och funktionalisering i undervisningen. I resultatet kommer det att undersökas 

om lärarna i denna studie tar hänsyn till förförståelse som en viktig aspekt i 

läsundervisningen och hur de resonerar kring högläsning i den tidiga läsinlärningen. Vi 

kommer även undersöka om lärarna använder en viss metod i undervisningen och/eller om de 

varierar arbetssätten och hur de resonerar kring dessa val.  

 

3.4 Läsinlärningsmetoder  

3.4.1  Analytisk  

I den analytiska metoden utgår man från helheten av en text, förståelsen, och därefter 

bearbetar man den på ett mer detaljerat plan, bokstavsidentifikation. Förespråkare för denna 

metod menar att läsningen därigenom blir meningsfull och ger eleverna lustfyllda 

läsupplevelser. De menar även att den analytiska metoden är extra värdefull för elever som 

kommer från bristfälliga språkmiljöer samt att den kontextuella kunskapen är av stor 

betydelse vid läsning (Tjernberg 2013, s. 32-33). Taube (2007, s. 54-57) påpekar att 

användare av metoden fokuserar på vad hon kallar för en texts yttre ledtrådar; förförståelse 

samt semantiska och syntaktiska ledtrådar. Hon menar att förförståelsen är av stor vikt vid 

läsning. Läsaren använder allmän omvärldskunskap och information om kontexten från det 

som redan lästs för att göra hypoteser om vad som kommer att stå i de delar som ännu är 

olästa. Tjernberg (2013, s. 32-33) skriver dock att detta är något som den analytiska metoden 

har fått kritik för, då kritiker anser att den är osäker och leder till rena gissningar.  

 

3.4.2 Syntetisk  

Den syntetiska metoden, som även ofta kallas ljudningsmetoden, har sin utgångspunkt i 

ordens delar. Inger Fridolfsson (2008, s.105) skriver att denna metods grundtes är att det är 

viktigt att skapa en tydlig sammankoppling mellan fonem och grafem och att kopplingarna 

däremellan förblir stabila. Avkodningen bör bli säker och automatiserad. Den här 
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läsinlärningsmetoden är strukturerad och varje bokstav och ljud lärs in ett i taget. Ofta menar 

Fridolfsson (2008) att man börjar med att introducera de vanligaste vokalerna, a, o, i eller e, 

och några konsonanter som r, s, l eller v. Dessa lärs in grundligt och när eleverna kan två eller 

tre bokstäver börjar man bilda korta ord av dessa. Skrivinlärningen lärs samtidigt som 

läsinlärningen och stärker kopplingen mellan grafem och fonem. Eleverna ska samtidigt som 

de skriver ljuda bokstäverna. Fridolfsson (2008) beskriver vidare hur det i denna metod ingår 

övningar där eleverna ska lyssna efter ordens ljud, så kallad fonemanalys. En övning kan vara 

att identifiera var ett specifikt fonem finns i ett ord, i början, i mitten eller slutet av ordet.  

 

Det finns de som är kritiska till den syntetiska metoden och menar att den är för teknisk och 

leder till en mekanisk läsning. Kritiken riktar sig bland annat mot att eleverna inte förstår 

syftet med att lära sig läsa och att läsningen inte kommer att upplevas som meningsfull. Det 

finns även kritik som riktar sig mot att eleverna får ett torftigt ordförråd och att den inte utgår 

något från eleven och dennes erfarenheter. Denna metod har dock visat positiva resultat och 

verkar vara att föredra till de elever som befaras hamna i läs- och skrivsvårigheter då den har 

en så tydlig struktur och ger eleverna en säker avkodning och stavning (Fridolfsson 2008, 

s.105-106).  

 

3.4.2.1 Bornholmsmodellen  

Det så kallade Bornholmsprojektet genomfördes under senare delen av 80-talet, och syftade 

till att undersöka om intensiv och strukturerad språklig träning i förskoleklass gynnande den 

kommande läsutvecklingen. Det gick ut på att man skulle öva 20 minuter om dagen under ett 

helt läsår. Detta projekt visade sig ge positiva resultat, främst för svaga elever. Genom 

dagliga språklekar får barnen upptäcka språkets form och skilja på ordets form och vad ordet 

avser beskriva. Små barn kan ha svårt att förstå skillnad mellan ordets form och betydelse, 

exempelvis att ordet orm inte är längre än ordet nyckelpiga. Detta kan vara svårt att förstå om 

barnet endast uppfattar den funktionella sidan av språket. I språklekarna övar de även på 

ordsyntes, att sätta ihop två ord till ett, och orddelition som åsyftar att ett sammansatt ord kan 

delas upp och bli två ord (Fridolfsson 2008, s.29).  
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3.4.3 Att Skriva sig till Läsning, ASL 

Att skriva sig till läsning är en metod som används i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

(Hultin och Westman 2014 s.9). Alla barn kommer med olika kunskaper till skolan; vissa kan 

läsa hela böcker, vissa kan skriva sitt namn och några känner igen några bokstäver i alfabetet. 

Eva Hultin och Maria Westman (2014, s.51) skriver att ASL är en bra metod när man vill 

anpassa undervisningen, men ge eleverna samma uppgifter. De menar vidare (2014, s.116-

120) att genom att använda talsyntes och talande tangentbord lär sig eleverna bokstäverna 

och deras fonem och att sammanljuda ord. Talsyntesen gör så att eleverna hör bokstavens 

ljud när de trycker ner en bokstav, och därigenom är ljudandet ständigt närvarande i deras 

skrivning. Denna metod kommer till uttryck i en textproducerande tradition där eleverna 

redan från första skoldagen börjar skriva texter. De får använda de bokstäver de redan kan 

och börja sin väg in i skriftspråket.  

 

3.4.4 Stavelsemetoden   

Stavelsemetoden utgår från stavelser. Genom att eleverna muntligt lär sig att segmentera ord i 

stavelser förväntas de sedan använda den kunskapen vid läsning och skrivning. Därigenom 

har eleven färre delar att hålla i korttidsminnet än vid läsning som utgår från ljud 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018). Exempelvis vid läsning av ordet “potatis”; 

potatis har sex ljud, men endast tre stavelser . Susanne Weiner Ahlström är lärare och 

speciallärare och har tagit del av språkforskarna Margit Tornéus och Björn Anderssons 

forskning kring stavelsens funktion i läs- och skrivinlärning. Hon har sedan sammanställt 

deras forskning och konstruerat ett läromedel utifrån det. Weiner Ahlström (2001, s. 5) 

skriver att stavelser bör ses och användas som en central och betydelsefull språklig byggsten i 

det talade, skrivna och lästa ordet. Då eleverna kopplar samman språkljud, till vad hon kallar 

för färdiga “ljudpaket”, finns de i ett naturligt sammanhang och eleverna riskerar inte att 

fastna i de enskilda bokstavsljuden. Hon menar vidare att vid skriv-och läsinlärning har 

stavelser en funktion som en språklig enhet. För att skapa en stabil grund för elevens läsning 

och skrivning är det av vikt att koppla samman det talade och det skrivna språket. Hon 

förespråkar ett stavelse-arbetssätt där pedagoger undervisar eleverna genom att visa dem hur 

olika färdigheter ska utföras och därefter får eleverna härma. Eleverna får därigenom 

kunskaper och färdigheter utan att de är medvetna om det. 
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3.5 Faktorer som påverkar läsutvecklingen  

Läsning är en komplex process, som påverkas av ett flertal olika faktorer, och alla faktorer är 

väsentliga för hur lyckad läsningen kommer att bli. Vissa faktorer beror inte på läsaren själv, 

exempelvis ljud, textens svårighetsgrad eller den aktuella lässituationen. Läsförståelsen är 

beroende av faktorer som har anknytning till läsaren, exempelvis ordavkodning, läshastighet 

och läsning med flyt. Hur man använder förkunskaper och lässtrategier är också exempel på 

faktorer som påverkar läsning (Roe 2014, s.29-30). 

 

Fredriksson och Taube (2012, s.152-154) menar att den mest betydelsefulla faktorn för 

elevers läsutveckling är hemmet och dess läsmiljö. Det kan bland annat handla om hemmets 

tillhandahållande av böcker som väcker ett intresse för läsning. Om föräldrar anser att läsning 

är viktig blir barnet ofta en bättre läsare än de som kommer från hem där läsning inte 

prioriteras. Roe (2014, s.55-56) skriver också att hemförhållandena är en betydande faktor för 

elevers läsning. Om eleven har föräldrar som läser mycket kommer de att utveckla en egen 

vilja till att läsa. Hon menar vidare att läsande föräldrar fungerar som positiva förebilder och 

ger tillgång till någon att samtala om sin läsning med. Roe (2014, s.30) påpekar att ännu en 

annan faktor som har betydelse för hur lyckad läsningen kommer att bli är om det finns ett 

känslomässigt engagemang hos eleverna. För detta krävs det att läsningen har ett syfte eller är 

av intresse. 

 

3.5.1 Läsengagemang och motivation  

Motivation och engagemang är avgörande för viljan att läsa, men även för läsförmågan. Roe 

(2014, s.51) menar till och med att dessa faktorer är en del av själva läskompetensen. Frances 

Hultgren och Monika Johansson (2017b, s.3) menar att det kan vara problematiskt att 

definiera och skilja begrepp som läsengagemang, läslust, nöjesläsning och läsintresse. 

Gränsen mellan dem är flytande och de förekommer sällan i skolans styrdokument. I den 

engelska översättningen använder man begreppet “reading for pleasure”. Hultgren och 

Johansson har i sin artikel tagit del av en brittisk forskningsöversikt, Reading for pleasure: a 

research overview 2006, gjord av Clark och Rumbold, och översatt deras definition av 

begreppet:  
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[reading for pleasure] syftar på frivillig läsning där vi förväntar oss den tillfredsställelse 

som läsning ger. Det tillskrivs också den läsning som initieras av andra men som vi 

fortsätter med därför att vi blir intresserade. Det kännetecknas av fritt val av läsmaterial 

och till friheten att välja när och var vi ska läsa. (Hultgren och Johansson 2017b, s.3 efter 

Clark, C. och Rumbold, K.) 

 

Även Yaacov Petscher (2010, s.1) skriver att det kan vara problematiskt att definiera vad som 

skiljer vissa begrepp åt. Han menar exempelvis att det bland klasslärare finns en generell tro 

om att elevers attityder till läsning har en direkt påverkan på hur väl de presterar i sin läsning. 

Men då det finns en svårighet i att separera begreppet attityd från aspekter som motivation 

och självförtroende har det lett till att flera forskare istället för att fokusera på attityder, 

fokuserar på andra mer tillförlitliga sidor av läsning, som exempelvis kognitiva förmågor.  

 

Norman J. Unrau & Matthew Quirk (2014, s.264-265) påvisar att det finns många olika 

dimensioner av engagemang. En dimension kallar de för affektivt engagemang och inom 

denna dimension finns det dessutom flera olika definitioner. Men ett vanligt tema inom dessa 

definitioner är att de alla hänvisar till elevers emotionella reaktioner i en klassrumssituation. 

Alla känslor som eleverna bär på till och i klassrummet kommer att påverka deras 

engagemang. Det kan exempelvis vara om de känner tillhörighet, tycker det är tråkigt eller är 

intresserade. Om eleverna känner ett emotionellt engagemang när de läser kan det påverka 

om de kommer att fortsätta läsa eller inte läsa. Roe (2014, s.51) anser att engagemang för att 

läsa motiveras av antingen läslust eller en stark nyttoaspekt. Med läslust menar hon att vi då 

gläds av att läsa och att man inte vill sluta läsa för att läsning ger oss goda eller starka 

upplevelser. Engagemang motiverat av en nyttoaspekt beskriver hon som att vi ibland känner 

engagemang genom att vi exempelvis bör läsa för att klara en examen, eller förstå ett 

myndighetspapper för att få pengar. Det handlar således om att förstå att läsning ibland har ett 

viktigt syfte. Läsundervisningens mål är att få eleverna motiverade och engagerade för 

läsning, så att de frivilligt väljer att läsa utifrån en positiv förväntan, och att de förstår att 

läsning ibland är nödvändigt för dem trots att texten inte är intresseväckande. Roe (2014, 

s.51) menar också att det är av stor vikt att läraren själv är engagerad när texten läses, 

speciellt gäller det faktatexter, för att väcka intresse och engagemang.  

 

Petscher (2010, s.350) skriver att lärare säger att en positiv attityd till läsning är extremt 

viktig, men trots det ägnas det lite tid åt att utveckla positiva läsattityder och det ges inte 
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mycket tid åt aktiviteter som uppmuntrar positiva attityder till läsning. Det kan vara bra att 

låta eleverna själva välja böcker för att bekräfta deras egna intressen och normalisera positiva 

upplevelser av läsning. Han menar vidare att om elever finner nöje i läsningen kan det väcka 

ett begär att läsa mer och kanske även en vilja att utforska andra genrer. Om lärare medvetet 

väljer aktiviteter och utvecklar positiva attityder till läsning hos eleverna kommer deras 

läsutveckling senare att gynnas. Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s.52) anser också att 

det är av vikt att välja strategier som stimulerar elevernas intresse för läsning. Även val av 

böcker är en viktigt aspekt som kan påverka elevers attityder och motivation för läsning. Roe 

(2014, s.169) påpekar att elever som inte ser sig själva som läsare i första hand behöver 

inspiration och hjälp att hitta texter som engagerar dem för att utveckla sin läsning. Hon 

skriver att lärare genom att ha fokus på valmöjligheter och variation kan stärka elevers 

engagemang för läsning. Det är betydelsefullt om klassrummet erbjuder ett varierat utbud 

som låter eleverna möta olika typer av texter.  

               

I stora internationella studier har det visat sig att det är skillnad mellan flickor och pojkar vad 

gäller attityder till läsning. Flickor har ofta en mer positiv attityd till läsning än vad pojkar 

har. Dessa attityder finns oavsett språk, kultur, utbildningssystem och läsinlärningsmetoder. 

Det är viktigt att lärare är medvetna om dessa skillnader och fångar upp och stöttar, 

framförallt pojkar, för att väcka och bibehålla ett läsintresse hos dem (P. McGeown et al. 

2015, s.390-391).  

 

Unrau och Quirk (2014, s.268) beskriver ett perspektiv där motivation är en fundamental 

process för engagerad läsning och det påverkar således läsaren om hen är engagerad eller 

inte. Linda B. Gambrell (2011, s.172) menar att engagemang är kopplat till motivation och 

har en stark påverkan på praktiken. Motivation till läsning kan definieras som sannolikheten 

för engagemang vid läsning eller om man väljer att läsa. Motivationsbegreppet är dock 

definierat på flera olika sätt inom den pedagogiska och inlärningspsykologiska 

forskningslitteraturen. Flertalet forskare har gjort försök att definiera vad 

motivationsbegreppet innebär (Roe 2014, s.52). Taube (2007, s. 91-92) skriver exempelvis att 

begreppet motivation i anknytning till lärande kan delas upp i både yttre och inre faktorer. 

Yttre faktorer kan exempelvis handla om vilka förväntningar man har på sig från bland annat 

föräldrar, eller vilka reaktioner man får från sina vänner. Inre faktorer inbegriper exempelvis 

vilken bild man har av sig som en lärande individ, vilken attityd man har till det som ska läras 

eller vilken uppfattning man har på sin förmåga att uppnå sina formulerade mål (Taube 2007, 
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s.91-92). Även Roe (2014, s.52) beskriver dessa faktorer som centrala för elevers motivation 

i inlärningssituationer. Hon skriver även att tydliga mål för varför och vad som ska läras, att 

eleverna själva deltar i lärprocessen, att det finns stöd från andra elever och lärare, samt de 

personliga kunskaperna och erfarenheterna ses som viktiga faktorer för elevernas motivation.  

 

Unrau och Quirk (2014, s.262-263) beskriver fem aspekter av motivation. Den första 

aspekten handlar om processer som sker inom oss. De innefattar tankar, värderingar och 

känslor som kombineras till en inre kraft som ger drivkraft till handling. Den andra aspekten 

pekar på att motivation är mångfacetterad. Den tredje aspekten visar på att motivation inte är 

ett isolerat fenomen. Motivation bidrar till handlingar och resultatet av dessa handlingar 

påverkar framtida motivationer, detta beskrivs som en feedback loop. Den fjärde aspekten 

handlar om att motivation är föränderlig över tid, det är ett dynamiskt tillstånd. Den sista 

aspekten som Unrau och Quirk (2014) tar upp säger att motivation är form- och 

manipulerbar. Lärare kan således modifiera undervisningssammanhang för att öka elevernas 

motivation. 

 

Gambrell (2011, s.173-176) har utifrån forskning sammanställt sju regler för att skapa 

engagemang och motivation inom läsning och dessa regler riktar hon till undervisningen i 

skolan. Hon beskriver att för att motivera eleverna till läsning bör läsningen vara relevant för 

elevens liv. Då kan läsningen bli mer meningsfull och om de kan få möjlighet att koppla sin 

läsning till sitt liv blir eleven mer involverad och engagerad att förstå texten. Hon tar även 

upp vikten av att ha ett stort utbud av texter och genrer. Detta inkluderar både böcker, 

tidningar och internet etc. Att erbjuda olika textmaterial kommer att ha en positiv effekt på 

mängden och kvaliteten på elevernas läsupplevelser. Det räcker dock inte med att låta 

eleverna ha tillgång till textmaterialet utan läraren bör bjuda in eleverna genom att göra dem 

nyfikna och intresserade av böckerna och annat textmaterial. Eleverna kommer att bli mer 

motiverade och skickligare läsare om de får generöst med tid att ägna sig åt läsning och om 

de får längre lästid som är sammanhängande. Gambrell (2011, s.173-176) anser också att 

eleverna blir mer motiverade och engagerade i sin läsning om de själva får välja sitt 

textmaterial. Hon skriver dock att vissa elever har en tendens att välja texter som är för svåra 

för deras läsförmåga. För att hjälpa dessa elever kan läraren välja ut ett fåtal böcker som hen 

vet kan passa elevens intressen och som är på rätt nivå och därefter får eleven själv välja en 

av dessa. Detta kallar Gambrell bounded choice. För att motivera och engagera eleverna i 

läsning ska de även få tillfälle att interagera socialt med andra om texter. Detta kan 
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exempelvis uppnås genom att eleverna efter en stunds läsning får tid att prata med en kamrat 

om vad de just har läst. Det kan också gestalta sig genom att de läser tillsammans och 

samtalar i grupper om texter. De kan även tipsa varandra om olika böcker för att motivera 

varandra. De texter som eleverna får läsa bör vara på en nivå som inte är för lätt men heller 

inte för svår, det kan resultera i att de antingen tycker att det är tråkigt eller ger upp. Det är 

viktigt att eleverna får texter som utmanar lite och leder till en progression. Slutligen menar 

Gambrell (2011, s.176) att det är viktigt att eleverna får reflektera över värdet och vikten av 

att kunna läsa och engagera sig i läsning. Här är lärarens återkoppling viktig för att öka 

motivationen och det har även visat sig att belöningar har en positiv påverkan på elevernas 

drivkraft att lära sig. Elever som är motiverade att läsa ser läsning som en önskvärd aktivitet, 

och kommer att påbörja och stödja sitt engagemang i läsning och därmed bli bättre läsare. 

Gambrell (2011, s.177) menar att det har skett en ökning av forskning vad gäller 

läsmotivation men hon anser att det behövs mer forskning inom detta område för att nå en 

bättre förståelse för läsengagemang och hur elever kan stöttas för att bli skickliga och 

passionerade läsare.  

 

Roe skriver: ”Nyckeln till goda läsvanor är att motivera och skapa engagemang” (2014, s.58). 

Hon anser vidare att det inte finns något arbetssätt som fungerar bäst. Lärare behöver besitta 

teoretiska kunskaper om läsning och forskningsbaserad kunskap om olika arbetssätt. Dessa 

kunskaper behöver sedan kombineras och anpassas till lärares egen undervisningskontext 

samt sin egna lärarpersonlighet (Roe 2014, s.191-192). I resultatet vill vi undersöka hur lärare 

tänker kring begreppet läsengagemang och vilka attityder som kan urskiljas samt om lärarna 

uttrycker att de arbetar för att främja läsengagemang och hur de i sådana fall går tillväga.  

 

4. Metod 

Nedan följer en genomgång av de metodval vi har gjort. Det beskrivs även hur 

urvalsprocessen, datainsamling och analysprocessen har gått till. Ytterligare beskrivs studiens 

tillförlitlighet och de etiska aspekter som tagits hänsyn till.  
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4.1 Metodval 

Syftet med vår studie är att undersöka lärares olika resonemang och förhållningssätt. Vi har 

därför valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. En kvalitativ intervju riktar 

fokus på ståndpunkten hos den intervjuade och behöver inte följa en strikt intervjuguide. 

Intervjuerna är ofta flexibla och följsamma (Bryman 2011, s.413). Genom att använda 

kvalitativa intervjuer kan vår studie leda till kunskap om hur skilda lärare resonerar kring 

läsinlärning och läsengagemang som en bidragande faktor till läsutveckling. Intervjuerna i 

vår studie är semistrukturerade och en intervjuguide användes (se Bilaga 1). Intervjuguiden 

inleds med vad Alan Bryman (2011, s.422) skriver är inledande frågor och det kan 

exempelvis vara “Kan du säga något om när du började intressera dig för..?”. Vi valde att 

börja intervjun på det här sättet för att lärarna ska få möjlighet att känna sig bekväma, då 

detta är frågor de lätt kan svara på. Intervjuguiden innehåller sedan olika teman som är 

utformade efter våra forskningsfrågor. Den behöver dock inte följas strikt utan intervjuaren 

kan ställa frågor i olika ordning och även ställa olika följdfrågor beroende på vad informanten 

ger för svar. När intervjuguiden utformades utgick vi från våra forskningsfrågor för att på ett 

relevant sätt utforma olika teman och frågor som är väsentliga för studiens syfte. Dessutom 

skrevs även förslag på möjliga följdfrågor in, detta för att vara till stöd för oss som 

intervjuare. Vi skrev in olika uppföljningsfrågor som uppmanar intervjupersonen att utveckla 

sitt svar och sonderingsfrågor för att följa upp direkta frågor och få dem att fördjupa sina svar 

(Bryman 2011, s.432).  

 

Intervjuerna spelades in för att vi skulle få med vad informanterna delgav och hur de delgav 

oss sina svar. Det är en fördel att spela in intervjuerna då vi inte ville bli distraherade av att 

anteckna, utan ville kunna följa upp informanternas synpunkter och utforska exempelvis 

självmotsägelser hos dem (Bryman 2011, s.428). Intervjuerna transkriberas sedan. Vi 

genomförde själva transkriberingen av våra data, vilket Monica Dalen (2007, s.65) påpekar är 

viktigt då denna process ger intervjuaren en unik möjlighet att bekanta sig med sitt material. 

Hon menar vidare att genom att själv transkribera sina intervjuer kommer intervjuaren nära 

sina intervjuutskrifter, vilket kan bli en styrka när materialet senare ska analyseras. 
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4.2 Urval  

Lärarna som kom att väljas ut är relevanta för vår studie, då de arbetar inom de årskurser 

studien riktar sig till och har adekvata kunskaper och utbildning. Vi valde att tillfråga lärare 

med olika erfarenhet på skolor i två olika kommuner. Tanken är inte att studien ska 

synliggöra olikheter genom att ha exempelvis en socioekonomisk inriktning, utan vi vill få 

syn på enskilda lärares olika perspektiv och förhållningssätt. Eftersom vi medvetet valde att 

kontakta lärare på olika skolor och lärare som är relevanta för studiens syfte är det en form av 

målinriktat urval. Genom att göra ett målinriktat urval blir det ett strategiskt val och ett försök 

att skapa koppling mellan forskningsfrågor och urval; informanterna blir således relevanta för 

studien (Bryman 2011, s.434).  

 

Lärarna som deltog i vår studie hade varierande yrkeserfarenhet och de hade arbetat inom 

skolår f-3 i 2, 3, 6, 12 och 14 år. Två av informanterna arbetar i förskoleklass och tre av dem 

arbetar i skolår 1-3. Lärarna har i studien anonymiserats och fått fiktiva namn. I resultatet 

namnges de som Annika, Bella, Cajsa, Delina och Erika.  

 

4.3 Datainsamling  

Sammanlagt intervjuades fem stycken lärare som alla är verksamma i årskurs f-3. Ett 

informationsbrev skickades ut till både lärare och rektorer på skolorna, där studiens syfte 

presenterades och de etiska aspekterna vi tar hänsyn till beskrevs (se bilaga 2 och bilaga 3). 

Vi träffade informanterna och genomförde intervjuerna på deras arbetsplatser och 

intervjutillfället varierade i tid, mellan 20-40 minuter. I samtliga intervjuer följdes 

intervjuguiden, frågorna ställdes i samma ordning, men de formulerades på olika sätt. 

Följdfrågorna som ställdes var olika beroende på svaren som informanterna gav. I slutet av 

intervjuerna fick lärarna utrymme att fritt resonera om de kände att de ville komplettera med 

något mer och detta ledde till att samtliga intervjuer avslutades med en ostyrd diskussion som 

informanten tog initiativ till. Genom att vi dessutom ställde flera uppföljningsfrågor och 

sonderingsfrågor fick vi långa och detaljrika svar. På så sätt fick vi syn på lärarnas 

resonemang och deras olika förhållningssätt. Bryman (2011, s.423) och Dalen (2007, s.38-39) 

beskriver båda att tystnad kan vara värdefull för att informanten ska få möjlighet att tänka 

efter. De menar även att intervjuaren bör vara lyhörd och även visa intresse för det 

informanten säger, och det kan visas både genom icke-verbal kommunikation och verbal 
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kommunikation. Under intervjuerna bekräftades informanterna genom exempelvis 

ögonkontakt, nickningar och korta bekräftande verbala svar för att visa att vi lyssnade och var 

intresserade av deras svar. Samtliga intervjupersoner kändes trygga i situationen och 

utvecklade ofta sina svar efter bekräftande från oss. Vi är dock medvetna om att vi kunde ha 

gett utrymme för fler tysta pauser för att låta informanten få tid att själv reflektera över 

frågan, tänka eller komplettera ett svar. Det finns en medvetenhet hos oss om att vi är 

otränade intervjuare och att intervjuerna kunde hållit bättre kvalitet. Kvaliteten kunde 

exempelvis ökat om vi innan gjort ett par pilotintervjuer. Dalen (2007, s.36) menar att 

pilotintervjuer är bra att utföra för att man kan få reaktioner på hur frågorna utformats, men 

även få syn på sitt eget beteende som intervjuare.  

 

Vi valde att det första temat i intervjun skulle behandla didaktiska frågor kring läsinlärning 

och undervisning för att sedan följa upp med ett tema kring läsengagemang. Detta gjordes för 

att låta det mer konkreta inleda för att sedan fortsätta med resonemang kring hur de uppfattar 

läsengagemang och vad deras enskilda förhållningssätt är till det. 

 

4.4 Analysprocess  

Syftet med vår studie är att belysa lärares tankar och uppfattningar om läsinlärning och 

läsengagemang och i detta hitta både likheter och skillnader. Därför har analysarbetet tagit 

inspiration från den kvalitativa metodansatsen fenomenografi. Detta är en metod utvecklad 

för att analysera data från enskilda individer och lämpar sig då man är ute efter att beskriva 

och analysera deras tankar om ett fenomen och hitta variation (Dahlgren och Johansson 2015, 

s.162). Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015, s167-171) beskriver en 

analysprocess i sju steg, men vi har dock valt att inte använda oss av alla steg. Vi följer 

därmed inte den fenomenografiska ansatsen helt. Vi började med steg ett, att bekanta oss med 

materialet. Detta genom att skriva ut de transkriberade intervjuerna och läsa igenom dessa ett 

par gånger och samtidigt som de lästes gjordes anteckningar i marginalerna. Sedan 

tematiserade vi materialet och då utgick vi främst från intervjuguidens teman och de 

anteckningar som gjorts. Detta gjordes genom att klippa isär passager och sortera upp dem i 

högar. För att underlätta hade varje intervju en egen textfärg. Därefter började vi jämföra de 

olika passagerna i de olika temana och vi tittade efter likheter och skillnader hos 

informanternas uttalanden. Vi var intresserade av att urskilja och använda både likheter och 
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skillnader, till skillnad från fenomenografisk metodansats som endast är ute efter variation 

eller skillnader. Sedan grupperade vi de likheter och skillnader vi hittat, både inom och 

mellan de olika temana som tidigare urskilts. Att jämföra och gruppera benämner Dahlgren 

och Johansson (2015, s.169) som steg tre och fyra i analysprocessen. Genom grupperingen 

fick vi mindre teman som vi namngav utefter det som var essensen inom dem. Analysen blev 

delvis en analytisk induktion. Detta menar Bryman (2011, s. 28-29) är när man som forskare 

inte har några teoretiska utgångspunkter i analysarbetet. Det hade inte vi när tematiseringarna 

gjordes men vi är medvetna om att våra förkunskaper i ämnet påverkade grupperingarna. I 

slutet av analysarbetet förde vi samman vår empiri med vår tidigare forskning. I denna fas 

sökte vi efter samband, likheter och olikheter dem emellan.  

 

4.5 Tillförlitlighet  

För att studien ska bli tillförlitlig har vi redovisat hur studiens process har gått till. Det har vi 

gjort genom att grundligt beskriva urval, datainsamling och analysens tillvägagångssätt vilket 

leder till att studien blir genomskinlig. Detta menar Bryman (2011, s.355) är av vikt för 

pålitligheten och tillförlitligheten i en studie. Vi har även valt att lägga in mycket citat i 

resultatet för att göra studien så transparent som möjligt. Studien är inte generaliserbar, den 

kan inte generaliseras och appliceras på någon annan grupp av lärare på grund av den metod 

som valts. Syftet med studien var att urskilja enskilda resonemang vilket de 

semistrukturerade intervjuerna hjälper till att frambringa och resultatet har ingen avsikt att bli 

generaliserbart. Vi kan med säkerhet inte veta att det lärarna säger och hur de delger oss att 

verkligheten ser ut överensstämmer med hur undervisningen faktiskt ser ut. Lärarna väljer 

hur de svarar och vilken sanning de vill förmedla till oss. När vi exempelvis frågar efter 

arbetssätt kan verkligheten se ut på ett annat sätt än den bild vi får. För att göra studien mer 

tillförlitlig utifrån denna aspekt skulle den kunna kompletterats med observationer. Dock är 

studiens inriktning att ta reda på lärares förhållningssätt och resonemang, vilket vi också får 

genom studiens metodval.  

 

4.6 Etiska aspekter 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till fyra etiska principer: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till 
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samtyckeskravet och informationskravet genom att de medverkande själva har fått välja om 

de vill delta. Genom ett mejl har de fått information om vad vår studies syfte är och genom 

detta mejl har de fått ta ställning till sin medverkan. De har även fått information om att de 

när som helst kan välja att avsluta sin medverkan och att de inte behöver svara på frågor om 

de inte vill. Konfidentialitetskravet har följts genom att informanterna i studien har 

anonymiserats genom att de har tillskrivits fiktiva namn och dialektalt språk i citaten har 

ersatts av skriftspråk. Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till genom att uppgifter vi samlat in 

av informanterna endast har använts och kommer att användas i denna studie (Bryman 2011, 

s.131-132; och Dalen 2007, s.21-23).  

 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer studiens resultat att redovisas. I första delen presenteras hur lärarna 

resonerar kring läsinlärning och vilka didaktiska val de gör i läsundervisningen. I andra delen 

presenteras vilka förhållningssätt lärarna i studien har till läsengagemang.  

 

5.1 Didaktiska val i läsundervisningen 

Lärarna i denna studie tycker att det är viktigt att välja arbetssätt utefter elevernas intresse 

och uttrycker att det är viktigt att individanpassa läsundervisningen, då variationen i deras 

kunskaper vad gäller läsning i dessa åldrar ofta är stor. Lärarna i studien uttrycker att de med 

sina val vill göra läsundervisningen meningsfull. Detta gör de exempelvis genom att göra så 

att läsundervisningen blir en del av ett större sammanhang. Flera lärare i studien antyder att 

de arbetar med teman för att skapa sammanhang för eleverna. Genom detta arbetssätt menar 

Bella även att en förförståelse byggs upp genom att plocka ut nyckelord innan man tar sig an 

texterna: 

 

Vi plockar ut expertord eller nyckelord, det här är viktigt för det här temat, till exempel 

på väggen har vi nyckelord till vårt samhälle [...] man måste ju också ha skapat någon typ 

av förförståelse, idag pratade vi om sjukhus då kanske inte alla vet vad det är. Innan vi 

börjar läsa måste vi förstå vad ett sjukhus är, har vi några egna erfarenheter av ett sjukhus  
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Bella anser att det är viktigt att eleverna har en förförståelse när de tar sig an texterna, och att 

det då är betydelsefullt att ta ut och diskutera svåra ord. Det är viktigt att eleverna i 

läsundervisningen har eller får en förförståelse. Wagner (2004, s.62) menar att eleverna bör få 

använda sina tidigare kunskaper när de läser en text för att nå en förståelse. Bella uttrycker att 

om det är flera elever som inte har mött orden tidigare är det viktigt att innan läsningen 

diskutera dessa ord och att eleverna får berätta om sina egna erfarenheter kring de föremål 

eller fenomen som texten inbegriper. Om eleverna inte ges möjlighet till en förförståelse 

kommer läsningen endast leda till avkodning och läsningen blir då inte optimal (Wagner 

2004, s.62). Både Bella och Annika berättar att de arbetar med ett arbetssätt som kallas för 

cirkelmodellen där det ofta naturligt leder till teman i läs- och skrivundervisningen. Annika 

berättar att de då utgår från vad eleverna kan och vill läsa om: ”cirkelmodellen är ju mer att 

den utgår från eleverna och deras motivation och utifrån vart de befinner sig i sin läs och 

skrivutveckling”  Hon berättar att de i klassen använde talsyntes när de arbetade på detta sätt 

och skrev texter för då fick de samtidigt träna sin fonologiska medvetenhet. Genom att arbeta 

med talsyntes så får eleverna sambandet mellan grafem och fonem, och höra hur orden 

sammanljudas. Varje gång de trycker ner en bokstav på datorns tangentbord får de höra 

fonem och ljudningen blir således alltid närvarande i deras skrivning (Hultin och Westman 

2014, s.116-120). Berg (2011,s.136) menar att det är viktigt att nå en balans mellan 

formalisering och funktionalisering och det är något som detta arbetssätt skulle kunna ge. 

Även Cajsa menar att hon arbetar med teman och hittar texter som passar in i ett större 

undervisningssammanhang:  

 

Det beror på syfte när jag väljer text. Ibland så är det ju innehållet jag vill åt, alltså när vi 

jobbar med gruppen, ja men då letar jag ju efter sådana texter. Jobbar vi i teman så 

försöker jag hitta skönlitteratur som handlar om vårt tema 

 

Genom att låta läs- och skrivundervisningen ingå i ett större sammanhang och att arbetet 

ibland sker i teman så menar lärarna att läsundervisningen då även får ett syfte och blir mer 

meningsfull för eleverna. Gambrell (2011, s.173) påpekar att läsningen bör vara meningsfull 

och relevant för eleverna. Hon menar att den blir det när eleverna ser ett samband mellan det 

de läser och sitt egna liv och att eleverna därigenom blir mer engagerade att förstå det de 

läser.  
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5.1.1 Den bästa metoden, finns den?  

Samtliga lärare i denna studie är styrda av kommun eller av ledningen på skolan vad gäller 

hur de ska arbeta, så därför var det vissa metoder som skulle användas och ligga till grund för 

den tidiga läsundervisningen. Den ena kommunen hade en gemensam skriv- och läsplan som 

alla skolor skulle följa, och utgick ifrån stavelsemetoden såsom Weiner Ahlström (2001) 

beskriver den. I den andra kommunen så hade skolornas ledning bestämt vissa arbetssätt som 

skulle följas. I en av skolorna skulle Bornholmsmodellen användas i den tidiga läsinlärningen 

och i den andra skolan skulle alla arbeta med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Den enskilda läraren kan alltså inte välja helt fritt vilka arbetssätt som ska användas i klassen 

men alla intervjuade lärare uttrycker att det är betydelsefullt att variera och komplettera med 

andra metoder och arbetssätt. Cajsa arbetade i kommunen där stavelsemetoden skulle 

användas:  

 

Det går liksom inte att välja en metod, så ser det inte riktigt ut. Men däremot har vi 

bestämt nu hela kommunen är att vi har en läs- och skrivplan, alltså vi har bestämt hur vi 

alla ska arbeta. Det är ett material som vi utgår ifrån och som börjar i förskoleklassen och 

som vi sedan tar vid. Det har vi som ett prioriterat mål så det måste vi arbeta med och 

redovisa hur vi arbetar [...] Sen går det ju inte att bara ha detta utan man måste ha andra 

delar att ta till också förstås. Och det beror ju på vad man har för behov i klassen men det 

generella som vi gör allihop det är att vi jobbar med det här.  

 

Annika arbetade på en skola där ledningen har bestämt att de ska arbeta med 

Bornholmsmodellen i början av elevernas läs- och skrivinlärning:  

 

Personligen tycker inte jag att Bornholmsmodellen är så jätteroligt att hålla på med och 

det blir lätt att ”idag ska vi göra det här” och eleverna kanske inte alls är sugna på det. 

Man får liksom kämpa mer med att anpassa det så det passar eleverna och ibland är det 

övningar som är på tok för svåra eller på tok för lätta. Man kan ju välja att bara göra det 

som står, men då blir det inte så roligt och det blir inte så lustfyllt och det känns inte så 

meningsfullt för eleverna [...] Ja men det finns inget utrymme till att göra så mycket mer, 

den är väldigt såhär att idag gör vi det här och det här och imorgon så kör vi det där, jag 

säger inte att resultatet blir dåligt men personligen så tycker jag att det är roligare om 

man lär sig någonting mer längs vägen.  
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Detta citat visar på att det inte alltid är positivt att få en metod eller ett arbetssätt tilldelat. 

Även om alla lärare menade att det är gynnsamt för eleverna om det blir en röd tråd genom 

deras utbildning så kan det bli problematiskt om den enskilda läraren inte känner 

engagemang för det arbetssättet och inte tycker att metoden är tillräcklig. Både 

Bornholmsmodellen och stavelsemetoden har sitt fokus på avkodning. Taube et.al. (2015) 

menar att den första läsinlärningen naturligt fokuserar på avkodning samt att när avkodningen 

automatiseras och behärskas av eleverna kan mer fokus läggas på den språkliga förståelsen. 

Lärarna som intervjuades i vår studie uttryckte att läsinlärning måste ha fokus på fler 

faktorer: 

 

Cajsa: Jag tror inte att man bara kan jobba med lästräning helt statiskt alltså tekniken, 

lästeknik, det gör vi ju också. Ibland läser vi listor, vi jobbar oss igenom olika 

kombinationer, konsonant, vokal alltså rent tekniskt för att bli en bra läsare. Men det är ju 

en del bara, får du det inte till att handla om innehåll, förstå vad jag läser, viljan att ta 

reda på någonting och förstå att man kan använda läsning till någonting så är man ändå 

ingen god läsare. Det måste ju gå hand i hand hela tiden. 

 

Annika: Alltså jag tror att när det blir elevnära och det blir utifrån deras intressen och 

kunskapsbas på något sätt och deras erfarenheter, när de känner att det de skriver och det 

de läser har ett syfte, så tror jag att det blir, för de allra flesta, meningsfullt. [...] Sen finns 

det ju absolut där det blir svårt och där man kanske behöver jobba extra med avkodning 

eller fonem eller sådana saker och självklart ska det finnas det också men för den breda 

massan så tror jag att det där att man utgår ifrån eleven är det absolut vinnande konceptet  

 

Dessa citat visar att lärarna är medvetna om att de måste förhålla sig till fler aspekter i läsning 

när de gör sina didaktiska val i läsundervisningen. De menar att den språkliga förståelsen bör 

finnas vid sidan av avkodningen. De uttrycker även att en viktig aspekt är att det finns en 

vilja och att undervisningen bör bygga på elevernas intressen för att de ska nå en god 

läsutveckling. Detta ligger i linje med Taubes (2007, s.13) definitionen av läsningen och hon 

menar att det innehåller tre moment; avkodning, förståelse och motivation. Läsning är en 

komplex förmåga och kräver en varierad undervisning där flera aspekter bör tas hänsyn till. 

Det är av vikt att både kognitiva och affektiva aspekter beaktas när planering och 

genomförande av undervisning bedrivs. Detta menar McGeowns et al. (2015, s.399-400) är 

viktigt att lärare som undervisar i de låga åldrarna är medvetna om. Även Roe (2014, s.169) 

anser att det är betydelsefullt för lärare att lägga lika mycket fokus på tekniska lässtrategier, 
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språklig förståelse, motivation och engagemang. Vidare menar Annika i vår studie att man 

som lärare bör vara ödmjuk och anpassa arbetssätt efter sin egen elevgrupp:  

 

Men just det här med att det finns nog inget rätt eller fel utan dels så vad passar 

elevgruppen vilken nivå är de på, hur långt kan man pusha dem liksom, det kan ju vara 

ett jätteberg att bestiga [...] man får vara ödmjuk att det kommer trender och går, det 

finns inget rätt eller fel. De som kör Bornholm, ja absolut kör det då om man tycker det 

känns rätt, men det måste kännas bra här inne också om man gör någonting annars så blir 

det inte bra 

 

Annika uttrycker att det inte finns ett arbetssätt som är det rätta utan lärare bör anpassa efter 

sin elevgrupp. Hon uttrycker vidare att man som lärare själv måste känna sig bekväm med det 

arbetssätt som väljs. Roe (2014, s.192-192) menar att det inte finns något arbetssätt som är 

ultimat. Hon skriver att för att lärare ska kunna välja bra arbetssätt som fungerar i den 

enskilda elevgruppen bör läraren ha kunskap om läsning både teoretiskt och om olika 

arbetssätt för att kunna anpassa till sin grupp. Hon menar även att det är viktigt att 

arbetssätten som väljs stämmer överens med lärarpersonligheten och detta är något som 

Annika ser som en väsentlig omständighet. Samtliga lärare i denna studie uttryckte att de 

varierade sin läsundervisning. Erika och Delina sade: 

 

Erika: Man får väl känna sig för vad som passar i ens klass och sen att man tar alla bitar 

som man tycker är bra. Och så kanske man har erfarenhet från något annat som man vet 

har fungerat och då kan man ju ta lite av det också. Så att det inte är så att man kanske 

stirrar sig blind bara på en metod, för att det funkar inte på alla barn 

 

Delina: Det är ju egentligen alla metoder, LTG och helord vad heter det ljud, 

helordsmetoden, alltihopa för alla har ju olika strategier att lära sig så då försöker man ju 

nosa på alla bitar och det blir ju mer och mer att man ska jobba med bokstäver och allting 

innan skolan, för förut så var det inte så mycket i förskoleklass. Så en blandning av alla 

metoder är det väl 

 

Även i de här citaten uttrycker lärarna att man inte enbart kan använda en metod. Det krävs 

att man som lärare varierar och anpassar arbetssätten för att uppnå en bra undervisning för 

alla elever. Läraren bör anpassa och använda olika metoder och arbetssätt för att kunna 

variera och nå alla sina elever (Tjernberg 2013,s 203-205). Lärarna i denna studie påpekar att 
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det är extra viktigt att kunna variera undervisningen i dessa låga åldrar då det är stor variation 

i elevernas nivå vad gäller läsförmåga. Berg (2011, s.7) menar i sin forskning att den ultimata 

metoden bör ses som ett förhållningssätt, det finns alltid nya höjder att nå för läraren och det 

kommer alltid nya utmaningar att besegra. Detta leder till att lärare har stora krav på sig vad 

gäller att reflektera över sin undervisning och att inneha kompetenser och intuition. Det är av 

största vikt att lärare behärskar flertalet material, arbetssätt och metoder (Berg 2011, s.136). 

Cajsa yttrar också att det inte bara är olika metoder som hon varierar utan hon varierar även 

läsningen genom att låta eleverna läsa i olika former: ”Och så just det här att man läser i olika 

former hela tiden, [...] jag tänker att de läser tyst själva, de läser i läspar, de läser i grupper 

och jag läser”.  

 

5.1.2 Det digitala öppnar nya dörrar 

Flera lärare i studien uttalar att de tar hjälp av kollegor och har ett gott samarbete. De hjälper 

varandra i sina didaktiska val genom att diskutera och reflektera över olika arbetssätt och 

metoder. De tar även hjälp av varandra när de ska välja läromedel och andra texter att 

använda i läsundervisningen:  

 

Annika: Vi har ett väldigt starkt kollegialt lärande där vi lär varandra och hittar man 

någon bra bok som har fungerat så delar man med sig och vi pratar om läseböcker och 

sådant som eleverna har läsuppdrag i  

 

Delina: Men man håller sig uppdaterad mycket, det finns som grupper som diskuterar 

böcker och sådant ”Har du läst det här?” Ja då kan vi ta den boken och så, så det finns så 

mycket men det jag tycker är bra är att de ska få möta många olika texter.  

 

I och med digitalisering menar Delina att man som lärare nu kan nå ut till fler kollegor och ha 

ett större nätverk när det kommer till att diskutera arbetssätt och böcker. Detta skulle kunna 

påverka att man som lärare får en bredare repertoar av arbetssätt och material. Det gör i sin 

tur att läraren kan variera och anpassa sin undervisning ytterligare. Genom att lärare tar hjälp 

av varandra kan de få inspiration till flera texter som kan användas i undervisningen. Roe 

(2014, s.169) menar att det är betydelsefullt att låta eleverna möta ett varierat utbud av texter, 

då detta gynnar deras läsutveckling. Digitaliseringen har även medfört nya arbetssätt och 

möjligheter. Erika menar att digitala verktyg och papper kan komplettera varandra på ett 
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positivt sätt och att detta kan ge större utrymme att variera och individanpassa 

undervisningen. Även Cajsa uttrycker detta: “Alltså mängdträning när man behöver repetera 

någonting, så är det ju guld och man kan ju lätt individanpassa så det är bra”. Alla lärare 

berättar att de väljer att använda digitala verktyg i läsundervisningen. De berättar att de 

använder projektor, dator och ipads med talsyntes. Genom att visa texter och bilder på en stor 

skärm så underlättar det samtal om texter och bilder i klassen:  

 

Annika: Vi använder ju Ipads och även när jag högläser så har vi en projektor så man får 

upp texten på tavlan, så de kan följa med eller vara med och se bilder och sådana saker 

 

Delina: Och då har vi jättemycket storbilder. Man kan liksom ta kort på dem och så upp 

med dem och så kan man diskutera med klassen kring bilden och så där. Och det är ju ett 

sätt som vi använder oss av jättemycket, att man pratar om bilder, de nyanlända får lära 

sig mer ord, alla får ju lära sig nya ord givetvis men mycket diskussion kring bilder och 

att samtala, att skriva ner ord.  

 

Alla lärare menade att det fanns flera styrkor i att använda digitala verktyg i undervisningen. 

Vi kunde dock urskilja att det fanns en viss osäkerhet hos lärarna kring deras egen förmåga 

att använda digitala verktyg. Detta kanske kan vara en faktor som hämmar deras användning 

av detta i undervisningen.  

 

5.1.3 Att möta många texter och samtala om dem  

Flera lärare väljer att i läsundervisningen ha högläsning med sina elever och samtala om 

texterna och bilderna till dem. Körling (2003, s.110-113) menar att högläsning är positivt då 

det bidrar till ett rikt språk, en kulturgemenskap och möjlighet till samtal. Hon påpekar att det 

är viktigt att man inte enbart läser för elever som inte har knäckt läskoden, utan att man 

fortsätter att läsa högt för sina elever under hela skoltiden. Lärarna i vår studie uttalar att 

högläsning bidrar till att det väcks ett intresse hos eleverna: 

 

Delina: Man kan prata mycket kring de här texterna och då har du även storbilder till, så 

jag menar har du svårt att lyssna och förstå kan man ta upp storbild och diskutera så man 

får större förståelse och det arbetssättet har varit jättebra  
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Genom högläsning och samtal om text och bild stimuleras och främjas den språkliga 

utvecklingen. Det är dock viktigt att högläsningen följs av samtal och att dessa bör ha en god 

kvalitet och att eleverna själva är aktiva i samtalen. Till följd av samtal kring texter och bilder 

kan elevernas ordförråd utökas och de får möta nya ord i ett sammanhang. Textsamtal kan 

dessutom bidra till att utveckla förståelsestrategier (Fridolfsson 2008, s.31).  

 

Några lärare i studien uttrycker att tiden i skolan inte räcker till i den utsträckning de anser 

behövs för att elevernas läsning ska utvecklas optimalt. De yttrar att det är viktigt att eleverna 

får läsa mycket och möta många texter. Eftersom lärarna inte tycker att tiden i skolan är 

tillräcklig väljer de att informera hemmen för att öka läsningen. Detta säger lärarna att de gör 

bland annat genom att påtala för vårdnadshavarna att det är bra om de läser hemma med sina 

barn. Annika är en av lärarna som tar upp samarbetet med hemmet och hon uttalar att det är 

bra om man uppmanar vårdnadshavare att även ha textsamtal hemma: ”Jag brukar presentera 

högläsningsbok och sådant i veckobrevet och skriver lite kort om vad boken handlar om, om 

vi har bytt bok och prata gärna vid middagsbordet och sådär”. Alla lärare i studien uttrycker 

att det är viktigt att försöka medvetandegöra vårdnadshavare om vikten av att läsa mycket 

och att göra det hemma. De väljer dock att göra detta på olika sätt. Några uppmanar 

föräldrarna att läsa med sina barn och påpekar vikten av detta:  

 

Delina: Dels när man har föräldramöte då pratar man mycket om vikten av att läsa och 

sedan skriver man ju i veckobrev, man skriver vad man gör och hur viktigt det är men det 

är väl det man gör.  

 

Bella: Det är inte så att jag skickar hem böcker och säger läs det här och svara på de 

frågorna så ska det tillbaka hit på måndag. Utan att här får man mer uppmana till att; läs 

en stund varje dag gärna tillsammans med era barn eller titta på bilder.  

 

Delina och Bella uttrycker att de informerar vårdnadshavarna om vikten av läsning. Cajsa 

däremot ger förutom att informera även strategier och tips till vårdnadshavarna. Hon menar 

att man inte får skuldbelägga vårdnadshavare som inte läser för sina barn utan alla har olika 

möjligheter. Hon uttalar att man kanske tillsammans kan hitta andra vägar till att barnet får 

möta texter hemma, exempelvis ljudböcker. Hon anser att det är viktigt att eleverna får möta 

texter hemma då tiden i skolan inte räcker till. Hon menar även att det är viktigt att ge 
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verktyg till föräldrarna så att de som känner sig osäkra men vill läsa med sina barn även får 

strategier som kan stärka dessa stunder, för barnets språkliga utveckling:  

 

Cajsa: Jag tror att alla vill ju sitt barn väl men man måste också ge dem verktyg och 

släppa in dem lite. Så att man inte bara läser med sitt barn, utan en del vill faktiskt veta 

hur ska jag läsa, ska jag ta över, ska jag läsa, ska jag fråga någonting. Att man släpper in 

dem och faktiskt förklarar lite hur vi tänker, det är ju faktiskt jätteviktigt.  

 

Cajsa yttrar att det är viktigt att få med sig hemmet i läsundervisningen och att försöka 

påverka vårdnadshavare. Hon gör ett didaktiskt val i att försöka påverka och hjälpa de hem 

där läsning inte prioriteras. Detta kan vara av stor betydelse för eleverna och deras 

läsutveckling. Hemmet har en viktig roll och är en betydande faktor för elevernas läsning, det 

är viktigt att ha läsande förebilder. Läsning bör finnas i hemmet och vara en prioritet för att 

väcka intresse hos barnen för att de ska bli goda läsare (Roe 2014, s.55-56; Fredriksson och 

Taube 2014, s.152-154). Cajsa antyder dock att föräldrarna själva inte behöver vara läsare för 

att elevernas läsförmåga och intresse för böcker ska utvecklas. Att lyssna till inlästa böcker 

kan också ha en gynnande effekt.   

  

5.2 Läsengagemang  

Det finns samband mellan elevers attityder till läsning, deras lust att lära sig läsa och deras 

läskunskaper (McGeown et al. 2015, s.398). Yaacov Petscher (2010, s.1) uttrycker att det 

generellt finns en uppfattning hos klasslärare att elevers attityder till läsning påverkar deras 

läsförmåga. Detta var något som även lärarna i vår studie påpekade. Samtliga lärare förhåller 

sig till läsengagemang som betydelsefullt och något som påverkar läsutvecklingen hos deras 

elever: 

 

Erika: Är man nyfiken och vill lära sig, att man har ett engagemang att lära sig läsa, så 

blir det ju också att du kanske utvecklas mer. För man vill läsa mer, man tränar mer och 

ju mer man läser desto mer ordbilder får man och man blir snabbare  

 

Annika: Jag tror inte du kan komma så långt i din läsutveckling om du inte har ett 

engagemang för att du vill läsa, det är inte för min skull de ska läsa det är för deras skull 

de ska läsa 
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Erika yttrar att om eleven vill lära sig läsa kommer de också att öva mer och deras utveckling 

kommer att påverkas. Annika påpekar att det är viktigt att eleverna inte läser för hennes skull 

utan har ett eget driv och intresse av att lära sig läsa, annars kommer läsutvecklingen 

missgynnas. Båda lärarna uttrycker att engagemang är något som kan avgöra hur elevers 

läsförmåga kommer att utvecklas. De menar alltså att det finns ett samband mellan 

läsengagemang och läsutveckling, och för en positiv utveckling bör lärarna ta hänsyn till 

detta samband. Roe (2014, s.51) anser att engagemang är avgörande för läsförmågan och 

menar att det till och med är en del av läskompetensen. Petscher (2010, s.350) menar att om 

eleverna finner intresse i läsningen kommer det att väcka ett begär att läsa mer vilket i sin tur 

ger effekt på deras läsutveckling. Läraren bör alltså medvetet göra didaktiska val som 

utvecklar elevernas läsengagemang och stärker positiva attityder till läsning.  

 

5.2.1 Att se läsning som något roligt och viktigt att kunna  

Läsengagemang är ett begrepp som är svårdefinierat (Petscher 2010, s.1; Hultgren och 

Johansson 2017b, s.3). Det är svårt att skilja begreppet från bland annat andra begrepp som 

läslust, motivation och självförtroende. Lärare i vår studie tar upp flera definitioner av 

läsengagemang. Alla lärare menar att läsengagemang är att vara intresserad av det man läser 

eller vara intresserad av att lära sig läsa: 

 

Delina: När man märker på barnen att de liksom rycks med när man läser och att de har 

ett intresse [...] de är intresserade och vill  

 

Annika: Det är att man är intresserad och nyfiken på läsning och att lära sig läsa [...] är 

sådär engagerade när de vill och de ljudar och bokstaverar, det är nog läsengagemang det 

där intresset. För det är ändå när man frågar dom på hösten sådär i förskoleklass, vad vill 

du lära dig, så är det ju ”jag vill lära mig läsa”  

 

Dessa citat visar på att intresse och nyfikenhet kring vad man läser och att man är intresserad 

av att läsa ser lärarna som en dimension av läsengagemang. Detta menar Unrau & Quirk 

(2014, s.264-265) är en del av den affektiva dimensionen av engagemang. Denna dimension 

handlar delvis om vad eleverna har för känslor vid läsning, om de tycker det är tråkigt eller är 

intresserade. Dessa känslor kommer att påverka deras engagemang för läsningen. Och detta 
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kan i sin tur påverka om de kommer att fortsätta läsa eller inte. Hos en lärare i studien fanns 

det en attityd om att läsengagemang är något som är dynamiskt, som inte ser likadant ut varje 

dag. Erika uttrycker att humöret är en påverkande faktor: 

 

Jag har en elev och beroende på vilket humör han är på, ibland så går det bra och ibland 

så är han trött och har svårt att sitta still och vill helst kanske göra annat, ”måste vi läsa 

idag?”. När man väl får honom att komma igång går det oftast bra. Men det är inte inte 

spikrakt, det är inte självklart att han liksom “wow vad kul att läsa”  

 

Engagemang är något som förändras och kan se olika ut från dag till dag. Unrau och Quirk 

(2014, s.262-263) menar att motivation och engagemang är något som är formbart och 

manipulerbart. Därför bör läraren justera undervisningssammanhang för att öka elevens 

motivation till att läsa. Då krävs det av läraren att hen är lyhörd och flexibel i sin profession. 

Utöver att engagemang kan ses som att vara intresserad och nyfiken menar Roe (2014, s.51) 

att det även finns fler aspekter. Engagemang kan även motiveras av läslust eller en 

nyttoaspekt. Nyttoaspekten handlar om att eleverna förstår att läsning ibland har ett viktigt 

syfte och att de har nytta av att kunna läsa och ta till sig kunskap. Två av lärarna tog upp 

vikten av att eleverna förstår vilken nytta de har av att kunna läsa. De uttryckte en annan 

definition än den aspekt som berörde den affektiva dimensionen och elevernas intresse för 

läsning. Bella uttryckte det på följande sätt: 

 

Här har inte många kanske förstått den här, knäckt den här läskoden än, så man förstår 

inte vad mycket text man möter varje dag. Det är inte bara i en bok, du möter ju texter 

varje dag. Och varför är det då så viktigt att kunna läsa, och där är det ju svårt ibland att 

hitta motivationen hos eleverna om de inte har förstått det riktigt än och där är dom ju 

små fortfarande [...] Det handlar ju först och främst om en vilja att förstå att man liksom 

får ut någonting av att läsa det behöver ju inte bara vara en skönlitterär bok det kan ju 

vara en faktabok eller på en mjölkkartong 

 

I det här citatet visar Bella en vilja att påverka sina elever och förmedla att det är viktigt att 

kunna läsa. Men hon visar även på en attityd att det i de lägre åldrarna kan vara svårt att få 

eleverna att förstå betydelsen av läsning. Roe (2014, s. 51) menar att läsundervisningens mål 

är att motivera och engagera eleverna för läsning, så att de väljer att läsa utifrån en lust. Men 

även att de förstår att läsning är nödvändigt, trots att texten inte är medryckande.  
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5.2.2 Konsensus kring engagemang som påverkningsbart  

Alla lärare ansåg att läsengagemang är något som går att påverka, både långsiktigt och 

kortsiktigt. Cajsa menar att det är så viktigt att lärare tror på att kunna påverka engagemang 

att hon säger: ”Ja men ja, självklart. Tror man inte det som lärare är det ju bara att packa och 

gå hem. Nej men självklart man får ju aldrig ge sig, en del är väldigt lätt och en del får man 

liksom testa olika vägar.” Bella menar att hon som enskild lärare inte kan påverka tillräckligt 

utan att andra faktorer som hemmet är viktiga i detta och det kan därför vara svårt att få med 

sig alla och skapa ett intresse hos eleverna:  

 

Bella: Jag tänker att när de är i sådan här låg ålder så bygger det ju mycket på att man får 

mycket stöttning också hemma, lite grann kanske att det finns ett intresse att man har den 

här stunden när man lägger sig att jag har någon som läser högläsning för mig tio 

minuter. Och de förutsättningarna har inte alla barnen här av olika anledningar så att ja, 

intresset kan nog finnas ja, men ibland saknas förutsättningarna för att det ska gå hela 

vägen 

 

Bella visar en attityd till att engagemang och läsintresse går att påverka men att det är svårt 

och att flera olika aspekter spelar in om ett barn har läsengagemang. Erika uttrycker däremot 

att lärare har en betydande roll i att påverka elevernas intresse för läsning. Hon uttalar att 

lärarens eget intresse och engagemang påverkar elevernas engagemang och hon menar även 

att hennes kroppsspråk påverkar eleverna. Cajsa menar även hon att det går att påverka 

eleverna genom att visa eget intresse. Hon anser att det i denna ålder går ganska lätt att få 

med sig eleverna och få dem att intressera sig och bli engagerade. Hon menar att genom att 

variera läsningen och att man själv som lärare visar intresse för vad eleverna läser genom att 

bland annat ställa frågor till eleven och ha ett äkta intresse kan engagemanget påverkas: ”äh 

det går nog att lura med de flesta barn faktiskt. Nej men det här att man har ett äkta intresse, 

jag undrar hur det går i din bok kan inte vi läsa den? Det är svårt för ett barn att säga nej då.”  

 

Flera lärare antyder att det är viktigt att utgå ifrån elevens intressen för att väcka och 

bibehålla läsengagemang. Lärarna förmedlade ett förhållningssätt till att det inte finns texter 

som är ”finare” än andra och därför får eleverna ibland fritt välja och läsa de texter som de 

själva vill och är intresserade av för att de ska få en upplevelse. Genom ett sådant 

förhållningssätt blir eleverna erbjudna flera typer av texter: 
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Delina: För jag tänker läsintressse, de har nog ett läsintresse men det kan skilja på vad 

det är, till exempel killar kanske tycker mycket mer om serietidningar och sådana saker 

och man tänker det är viktigt sådana texter också. Det behöver inte bara vara böcker för 

det är ju skillnad på vad de läser det kan jag tycka […] Och just det att man kanske 

tycker att det är mer negativt att läsa serietidningar men det behöver det liksom inte vara, 

det viktigaste är att de läser och att de får en upplevelse av någonting  

 

Cajsa: Jag har en elev som, ja nu har han minecraft-tidning och läser den här när vi läser, 

men det är ju fine liksom jag vill att han ska läsa och då har det liksom fångat honom och 

då är det bra så. Jag tycker inte det finns något fult och fint i läsning. Jag vill att han ska 

uppleva något och han brinner för det och då får han läsa det, så nu läser ju han  

 

Det kan vara värdefullt att låta eleverna välja sina egna texter för att därigenom bekräfta deras 

intresse och även för att normalisera positiva upplevelser av läsning (Gambrell 2011, s.173-

176 och Petscher 2010, s.350). Om eleverna får möjlighet att uppleva läsning som något 

positivt och finna ett nöje i det så kan det leda till att ett begär väcks att läsa fler texter och 

kanske även olika texter och genrer (Petscher 2010, s.350). Gambrell (2011, s.173-176) 

menar att det är viktigt för elevernas engagemang att de erbjuds och har tillgång till ett stort 

utbud av texter och genrer. Att erbjuda olika texter, både böcker, internet och tidningar, kan 

komma att ha en positiv effekt på mängden men även kvaliteten på elevernas läsupplevelser. 

Cajsa är en av lärarna som uttrycker att det är bra att eleverna har tillgång till många böcker: 

”nu har vi bytt klassrum så vi är precis vid biblioteket annars brukar vi ju ha böcker i 

klassrummet” Cajsa tar upp att de har klassrum bredvid bibliotek och visar en attityd om att 

det är viktigt att erbjuda mycket text och många olika böcker. Dock menar Gambrell (2011, 

s.173-176) att det inte räcker att eleverna har tillgång till många böcker och olika 

textmaterial. Läraren bör aktivt arbeta för att göra eleverna nyfikna och intresserade av texter 

och böckerna. Detta är någonting som Bella vill arbeta för: ”Läsa mycket olika saker tänker 

jag [...] överös dem med olika texter i olika genrer för att väcka en nyfikenhet och visa att 

kolla det finns massor att välja på”.  Bella är medveten om att hon som lärare bör vara aktiv 

genom att visa eleverna och locka dem till olika texter. Samtliga lärare visar ett 

förhållningssätt där val av texter är en viktig del i att skapa och bibehålla ett läsengagemang 

hos eleverna. Det fanns attityder till att både välja olika genrer och välja utifrån elevernas 

intresse. I detta har läraren en betydande roll och hen bör känna sina elever för att kunna 

hjälpa till och välja böcker, både vad gäller intresse och svårighetsgrad:  
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Delina: Ja att utgå ifrån vad de tycker är roligt och vilket intresse de har. Vi har ju en 

kille som har det jättetufft, han älskar lastbilar till exempel och jag menar börjar jag prata 

om lastbilar och vi tittar på bilder då fångar man ju honom. Så jag menar att det här att 

anpassa efter varje elev det är ju så viktigt.  

 

Erika: Eller att man bara tar texter som antingen är för svåra eller handlar om någonting 

som de inte tycker om. Det är klart att jag skulle inte heller vilja läsa en bok om grekisk 

mytologi, liksom jag är inte intresserad av det och då blir det ju inte jättekul. Ja man kan 

påverka det så det blir så bra som möjligt för barnen, lustfyllt  

 

Precis som lärarna i vår studie uttrycker Roe (2014, s.169) att genom att lärare fokuserar på 

att variera och ge flera valmöjligheter för eleverna kan det stärka deras engagemang för 

läsning, vilket är av vikt för elever som inte ser sig själva som läsare. Roe (2014) uttrycker att 

dessa elever ofta behöver hjälp och inspiration av läraren att hitta texter som engagerar dem. 

Delina i denna studie påpekar att hon försöker hjälpa elever som behöver extra stöttning i sin 

läsutveckling genom att hitta något som intresserar dem. Hon tar fram bilder och texter som 

engagerar och samtalar om dessa med eleven. På så vis stärks elevens engagemang och det 

kan i sin tur leda till en positiv läsutveckling. Tidigare har det nämnts att lärarna i studien 

väljer att samtala om texter med eleverna och uttrycker att det påverkar elevernas 

läsutveckling positivt. Flera lärare i studien nämner även att genom att läsa tillsammans och 

låta eleverna få möjlighet att samtala om texterna de läst kan det öka intresset och 

engagemanget hos dem. Delina och Erika menar att högläsning och att samtala om texter och 

bilder är ett moment som kan främja elevernas engagemang till läsning:   

 

Delina: Just det här att läsa högläsning och prata och använda bilder och att de får vara 

delaktiga i det, det främjar jättemycket. Och det jobbar vi med eftersom de inte kan läsa, 

kanske nån som kan läsa lite men, just att samtala kring böcker och att de får mycket ord 

och det är viktigt.  

 

Erika: Det är också väldigt bra att man får in mycket textsamtal till exempel om en text 

eller en bok eller ett kapitel. Att man sätter igång kanske intresse hos barnen, man tittar 

på bilden först; vad heter boken, vad tror du den kommer handla om där kanske när de 

inte vet  [...] liksom gör dem lite intresserade. Så får man ju förklara att vi vet ju inte för 

vi har ju inte läst den. Så kan man ställa frågor och hur var det nu då, kanske komma på 
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egna frågor och man kan jobba med en text väldigt mycket. Då förstår de också att en 

text är mer än att bara läsa den, att man ska lära sig att man kan jobba vidare med en text. 

Det kanske också gör att dom blir lite engagerade 

 

Flera lärare i studien tar upp vikten av att läsa gemensamt och samtala om texterna. Körling 

(2003, s.110-113) menar att eleverna genom högläsning även kan bli lockade att ta sig an 

litteratur på egen hand. Roe (2014, s.29) menar att forskare är eniga om att läsning inte enbart 

handlar om att ta emot skrivna ord utan läsaren bör engagera sig i texten genom egna tankar 

och reflektioner. Textsamtal efter högläsning kan hjälpa eleverna att gå in i en relation till 

texten och tillsammans med läraren kan de hjälpas åt att reflektera över texten genom att 

exempelvis ställa frågor. Gambrell (2011, s.173-176) menar även hon att eleverna bör få 

interagera socialt med varandra vid läsning och att detta kan öka deras engagemang och 

motivation. För att högläsningen ska bli en givande stund har läraren en viktig roll i att visa 

engagemang och aktivt samtala om texten med eleverna. Roe (2014, s.51) menar att det är av 

stor vikt att läraren själv är engagerad när texten läses just för att väcka intresse och 

engagemang. Cajsa i denna studie uttrycker att det är värdefullt om läraren själv tycker att 

boken som ska läsas ger någonting. Hon påtalar att det är viktigt att man som lärare lägger tid 

och arbete på att hitta bra böcker att läsa och samtala om ihop med klassen:  

 

Cajsa: När vi läser då är det ju jätteviktigt att lägga jobb på att hitta en bok som jag tror 

kan locka dem. Alltså som jag kan få med dem i en bok som jag själv tycker ger nånting 

så det blir en läsupplevelse som vi kan ha bokprat till och fånga dem med, bara för att 

rent skapa läsintresse eller läslust  

 

5.2.3 Varför ska jag rimma? Varför ska jag läsa detta igen?  

Flertalet lärare i studien uttrycker att det är av vikt att låta läsningen blir något som intresserar 

och något som är meningsfullt för eleven. Eleverna bör förstå i processen varför de arbetar 

med det som de gör. Annika påtalar att det är viktigt att läsundervisningen har ett syfte för 

eleverna för att de ska känna engagemang:”Genom att göra sådant som är lustfyllt och 

meningsfullt för eleverna, och när det blir äkta på något vis” Annika uttalar att eleverna bör 

få uppleva undervisningen som meningsfull. Hon uttrycker vidare att vissa arbetssätt är 

svårare att motivera till och få eleverna att förstå syftet med:  
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En brist med Bornholm är att det blir ju liksom, de ser inte riktigt varför de gör det. I 

slutändan har de en förståelse men inte just då. När man sitter med en övning, första 

ljudet i något ord eller sådär. Det är svårt att koppla det till att det här kommer att göra att 

jag börjar läsa. Men när vi började med sagor och de fick skriva sina egna första sagor, 

det engagemanget som var där och när de fick stå och läsa upp sina sagor inför varandra, 

alltså det är en helt annan känsla 

 

Annika tror att det är viktigt att eleverna, under inlärningsprocessen, förstår syftet med vad de 

gör och uttrycker att det är svårt med vissa mer tekniska övningar. McGeown et. al (2015, 

s.398) poängterar att de läsmetoder som används i undervisningen har ett samband med 

elevernas attityder till läsning. Författarna påpekar att det därför är viktigt att läraren utformar 

och använder metoder som utvecklar positiva attityder gentemot läsning för att främja 

elevernas engagemang och läsutveckling. Roe (2014, s.30) menar även hon att en 

betydelsefull faktor för att läsningen ska bli lyckad är om det finns ett engagemang hos 

eleverna och för att eleverna ska få det krävs det att läsningen har ett syfte eller är av intresse 

för dem. Erika väljer att arbeta med upprepad läsning, i detta arbetssätt får eleverna syn på sin 

egen progression i läsning:  

 

Ett arbetssätt som jag tycker är bra, när barnen själva ser tydligt, det är det här med 

upprepad läsning. Då ser de att de blir snabbare och det blir också att de blir liksom “åh 

idag läste jag en mening längre eller fler ord mer än jag gjorde igår” och då blir det lite 

morot att “åh tror du jag kommer läsa längre idag?” säger de då nästa dag. Så då är det ett 

tydligt sätt för dem att faktiskt se att de blir snabbare  

 

Erika tror att det är positivt om elevernas utveckling synliggörs och att de får vara en del av 

inlärningsprocessen. Genom att eleverna ser sin egen utveckling kan de även få en förståelse 

för syftet med det specifika arbetssättet och det kan i sin tur främja läsengagemang. Om de 

känner att de lyckas med att öka sin läshastighet kommer eleverna förhoppningsvis känna 

positiva känslor kring läsningen. Unrau och Quirk (2014, s.262-263) menar att om eleven 

känner positiva inre känslor, kan det leda till en inre drivkraft som motiverar eleverna till att 

fortsätta med läsningen. Även Cajsa uttrycker att det är viktigt att förmedla syftet med 

undervisningen och läsningen till både vårdnadshavarna och eleverna:  

 

Men jag tänker om det är utifrån mig om jag ska skapa ett läsengagemang så handlar det 

både om vilja, motivation och syfte. Alltså för att få de att göra någonting så måste jag 
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förklara varför, både för eleverna och föräldrarna. Varför det är viktigt och locka till att 

de själva ser ett värde i det, att vilja det.  

 

Eleverna bör bli medvetna om varför de gör något, de bör få tydliga mål förklarade för sig för 

att de ska kunna delta i lärprocessen och bli motiverade (Roe 2014, s.52). Annika och Cajsa 

tycker båda att detta är viktigt men uttrycker på olika sätt hur man påverka detta. Annika 

väljer att anpassa arbetssätten och väljer helst de som eleverna själva kan se ett syfte med. 

Cajsa uttalar att hon mer explicit försöker förklara syftet med arbetssätten och läsningen för 

eleverna. Gambrell (2011, s.176) påpekar vikten av att eleverna får reflektera över värdet av 

att kunna läsa och engagera sig i läsning.   

 

5.2.4 Anpassning efter förmåga påverkar engagemanget   

Fyra av fem lärare uttrycker att de väljer att anpassa läs- och skrivundervisningen genom att 

nivågruppera eleverna. Detta väljs för att eleverna ska få arbeta i sin proximala 

utvecklingszon, och det beskrivs dels som motivationshöjande där eleverna inte blir uttråkade 

genom för lätta eller för svåra uppgifter och dels som viktigt för deras utvecklingsprocess i 

läsförmågan. Flera lärare i studien uttrycker dessutom att det är viktigt att välja anpassade 

texter till elevens förmåga och intresse för att de ska utvecklas optimalt men även för att 

främja ett läsengagemang: 

 

Cajsa: Så är det ju sen de här övriga böckerna, när de ska läsa själva eller grupper, 

försöker man ju hitta böcker som intresserar dem utefter deras intresse och läsförmåga 

naturligtvis  

 

Bella: Det viktigaste är ju också att man ger en text som är anpassad till eleven just 

svårighetsmässigt så att man inte liksom slänger en för svår text. [...] går vi till 

biblioteket var tredje vecka här och då får de visa mig också. Så att jag tänker,  ”det här 

är en okej bok” eller ”nej men hörrudu du behöver lite mer utmaning nu har du tagit en 

bok som”, för det måste vara lite utmanande också 

 

Erika: Ibland så bestämmer jag och ibland så är de med för att öka motivationen till att 

läsa helt enkelt [...] en del har jag gett läxa och då har jag kanske tagit fram två eller tre 

läseböcker som de får titta i och då får dom välja bok. Då har jag tagit fram tre böcker 

som jag tänker att de här tre klarar de av eller är lagom nivå. Men sen behöver inte jag 
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vara den som väljer boken utan det kan de göra själva. Fast de kanske inte får välja helt 

själv men till viss del iallafall, så att det ska kännas meningsfullt för dem 

 

Lärarna uttalar att det är betydelsefullt att anpassa efter den enskilda eleven, för att de ska bli 

goda och engagerade läsare. Bella väljer att låta eleverna ibland välja texter själva för att 

stärka läsengagemanget, men uttrycker att hon är noga med att kontrollera böckerna så att de 

ligger i linje med deras förmåga. Hon menar att de inte får välja för svåra böcker, då kommer 

eleverna troligtvis att tröttna. Men de får heller inte välja för lätta böcker utan böckerna bör 

vara lite utmanande för eleven. Erika väljer ibland att själv som lärare välja ut några böcker 

som hon vet passar elevens läsförmåga men låter sen eleven vara delaktig i vilken bok som 

tillslut väljs. Detta kallar Gambrell (2011, s.173-176) för bounded choice och hon menar att 

eleverna kommer att bli mer engagerade och motiverade i sin läsning om de får vara med och 

välja böcker eller annat textmaterial. Men om eleverna släpps helt fria att välja texter finns 

risken att de väljer för svåra böcker som troligtvis kommer att missgynna deras 

läsengagemang. Därför förespråkar Gambrell bounded choice där läraren stöttar eleven och 

hittar böcker som passar dennes nivå och intressen. Det är betydelsefullt att eleverna känner 

delaktighet och får välja böcker eller texter själva. Läraren har dock en viktig roll och bör 

känna sina elever väl för att kunna ge stöttning och hjälpa eleverna att hitta anpassade texter.   

 

6. Slutsatser och avslutande diskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare som är verksamma i årskurserna f-3 

resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till läsengagemang som en 

påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. Lärarna i studien uttrycker att det är 

viktigt att använda flera olika metoder och arbetssätt i läsundervisningen. De uttalar att det är 

flera aspekter som de bör ta hänsyn till, när de gör sina didaktiska val, för att eleverna ska få 

möjlighet att nå en optimal läsutveckling. Avkodning, förståelse, motivation och en vilja att 

läsa är aspekter som bör gå hand i hand. Lärarna i studien nämner även att engagemang för 

läsning och läsutveckling hör ihop och därför bör undervisningen bygga på elevernas intresse 

för att undervisningen ska bli meningsfull och gynna deras läsutveckling. Vidare beskrivs att 

man som lärare bör vara ödmjuk och lyhörd när det kommer till val av arbetssätt så att de 

väljs och anpassas till den aktuella elevgruppen. En lärare yttrar även att det är viktigt att man 

som lärare själv känner engagemang för arbetssätten som väljs och tror på dem. Något som 
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kan bli problematiskt är att kommunens eller skolledningens val av metod kan komma att stå 

i konflikt med lärarens egen vilja och tro kring vilka arbetssätt som passar klassen och läraren 

bättre. I studien uttrycktes det att det är svårt att hinna med att läsa så pass mycket som 

lärarna ansåg krävas i skolan. Därför informerade lärarna hemmet om vikten av läsning och 

en av lärarna uttalade att hon gav strategier och verktyg till vårdnadshavarna för att stärka 

samarbetet och gynna elevernas läsutveckling.  

 

Hos lärarna i vår studie finns ett förhållningssätt att läsengagemang går att påverka. Lärarna 

uttrycker att hur texterna i läsundervisningen väljs påverkar eleverna och är en viktig del i att 

skapa och bibehålla engagemang. Det gick att urskilja attityder om att det är betydelsefullt för 

elevernas läsengagemang om de får möta många olika genrer och typer av texter. Eleverna 

bör överösas med läsning och ha tillgång till ett stort utbud av böcker och texter. Det är dock 

inte så att eleverna automatiskt blir engagerade läsare om de har tillgång till mycket 

textmaterial (Gambrell 2011, s.173-176). Läraren har en betydande roll i att aktivt arbeta för 

att göra eleverna nyfikna. Lärarna i denna studie yttrar att det är av vikt att hjälpa sina elever 

att hitta texter som kan engagera dem. Texterna bör vara anpassade både till elevens intresse 

och ha rätt svårighetsgrad. Lärarna i denna studie förhåller sig även till läsengagemang 

genom att de vill göra läsundervisningen meningsfull för eleverna och på detta sätt öka 

engagemanget. De uttalar att läsundervisningen kan göras meningsfull genom att göra syftet 

tydligt för eleverna och/eller utgå från deras intressen. Det fanns dock en attityd hos vissa av 

lärarna om att det kan vara svårt, i de tidiga åldrarna, att få eleverna att förstå syftet. De 

yttrade att det kan finnas en svårighet i att få vissa elever att vilja läsa och förstå hur viktig 

kunskapen är att besitta. Detta kan bli problematiskt och påverka elevens framtid och vardag 

om de inte vill läsa, känner något engagemang och förstår vikten av läsningen. SOU 

(1997:108 s.15) menar att utan tillräckliga läskunskaper finns det en risk att bli utestängd från 

samhällsgemenskapen. Eleverna bör få möjlighet att utveckla en bild av sig själva som 

skriftspråkliga individer och känna språklig tillit. Denna studie är yrkesrelevant då läraren är 

den på skolan viktigaste faktorn som kan påverka den enskilda elevens läsutveckling 

(Fredriksson och Taube 2012, s. 151-156). Berg (2011, s.10) poängterar att läsundervisningen 

ofta är det första och tydligaste minnet av skolan. Det är således viktigt att lärare i de tidiga 

åldrarna har ett förhållningssätt som gör undervisningen meningsfull och lustfylld för 

eleverna. Misslyckanden och framgångar kommer att påverka eleven och dennes fortsatta 

skolgång. McGeowns et al. (2015, s.399-400) påpekar att det redan i tidig ålder finns ett 

starkt förhållande mellan elevers attityder till läsning och deras läsförmåga. Lärare som 
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arbetar i de lägre årskurserna bör följaktligen vara medvetna om dessa förhållanden och göra 

sina didaktiska val med både de affektiva och kognitiva aspekterna av läsning i åtanke. Det är 

därför viktigt att som lärare reflektera och vara medveten om att det är essentiellt att lägga 

lika mycket fokus på att lära eleven tekniska läskunskaper, förståelsestrategier som att 

engagera dem i läsning då dessa aspekter har inverkan på varandra. 

 

Utifrån resultatet skulle det kunna vara intressant att vidare undersöka vilka strategier och 

metoder lärare använder för att stärka ett läsengagemang hos eleverna. En annan infallsvinkel 

skulle kunna vara om olika samarbeten som hemmet eller bibliotekarier kan gynna och ha en 

positiv påverkan på elevernas läsintresse och engagemang. Det skulle även vara intressant att 

undersöka hur man långsiktigt kan arbeta för att bibehålla ett läsengagemang och göra studier 

i högre åldrar, exempelvis mellanstadiet och högstadiet. 
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https://www.regeringen.se/49b723/contentassets/daa21865d75f46dda1feef685ebc3886/sou-1997108a
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/lasa-och-skriva/guide-for-lasinlaring/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-117525
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Intervjuguide  

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur kommer det sig att du valde läraryrket? 

Vad har du för utbildning? 

 

Didaktiska val i läsundervisningen 

Vilket eller vilka arbetssätt använder du i din läsundervisning?  

Möjliga följdfrågor: 

- Vad ser du för fördelar med dessa/detta? 

- Vad ser för nackdelar, utmaningar?  

 

Beskriv hur du anpassar arbetssätten till den enskilda eleven? 

 

Använder ni digitala verktyg i läsundervisningen? 

- Ja - hur? 

- Nej-  varför? 

- Vad ser du för fördelar/styrkor med att använda digitala verktyg i den tidiga 

läsinlärningen? 

- Vad ser du för nackdelar/utmaningar?  

 

Hur väljer du texter och böcker till eleverna i läsundervisningen? 

- Vad är tanken med det?  

 

Har ni något samarbete med hemmet när det gäller läsinlärningen?  

- På vilket sätt? 

 

På vilka grunder väljer du arbetssätt?  

- Forskning 

- Skolans val 

- Eget intresse 

- Erfarenheter..  

-   Elevernas intresse/förkunskaper  

Etc... 
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Förhållningssätt till läsengagemang 

Vad anser du att läsengagemang är? 

 

Anser du att det finns läsengagemang hos dina eleverna?  

- Hur upplever du detta?  

- Ja- hur ser du det? 

- Nej- hur ser du det, upplever du det som oroväckande? 

 

Anser du att engagemang går att påverka?  

- På vilket sätt? 

- Hur menar du då?  

 

Upplever du att det finns samband mellan läsutveckling och läsengagemang?  

- På vilket sätt?  

- Hur menar du då? 

- Kan du utveckla?  

 

Ser du skillnad mellan flickor och pojkars läsintresse?  

- Ja - hur hanterar du det? 

- Hur tror du det kommer sig? 

 

Vilka arbetssätt anser du främjar läsengagemang? 

- Hur ser du det? 

- Kan du utveckla?  
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Brev till lärare 

 

Hej! 

 

Vi heter Mirjam Olander och Sara Rosander, vi är lärarstudenter på Örebro Universitet och 

läser grundlärarutbildning f-3. Vi gör nu vår åttonde och sista termin och skriver vårt 

examensarbete, ett självständigt arbete på 15 hp. Vår studie syftar till att undersöka hur lärare 

resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till läsengagemang som en 

påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. Vi vill ta del av några enskilda lärares 

resonemang och förhållningssätt kring detta ämne. Det skulle vara betydelsefullt för vår 

studie om vi fick möjlighet att träffa och intervjua dig som lärare. Intervjun kommer att ta 

cirka 45 minuter.  

 

Alla som deltar i studien, skolans namn och området skolan ligger i kommer att 

anonymiseras. Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Medverkan 

är frivillig och du som intervjuas har möjlighet att avbryta när som helst. Vi hoppas att du vill 

och har möjlighet att bidra till vår studie.  

 

Med vänlig hälsning 

Mirjam Olander    Sara Rosander 

mirjam.olander@hotmail.com  sara_r91@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:mirjam.olander@hotmail.com
mailto:sara_r91@hotmail.com
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Brev till rektorer  

 

Hej! 

  

Vi heter Mirjam Olander och Sara Rosander, vi är lärarstudenter på Örebro Universitet och 

läser grundlärarutbildning f-3. Vi gör nu vår åttonde och sista termin och skriver vårt 

examensarbete, ett självständigt arbete på 15 hp. Vår studie syftar till att undersöka hur lärare 

resonerar kring den tidiga läsinlärningen och hur de förhåller sig till läsengagemang som en 

påverkande faktor för den fortsatta läsutvecklingen. Vi vill ta del av några enskilda lärares 

resonemang och förhållningssätt kring detta ämne. Vi vill med detta brev bara informera dig 

om att vi har varit i kontakt med några lärare på er skola för att få genomföra intervjuer med 

dem. 

  

Alla som deltar i studien, skolans namn och området skolan ligger i kommer att 

anonymiseras. Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Medverkan 

är frivillig och den som intervjuas har möjlighet att avbryta när som helst. 

  

Med vänlig hälsning 

Mirjam Olander                                                                                 Sara Rosander 

mirjam.olander@hotmail.com                                      sara_r91@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


