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Abstract 
The purpose of this study is to compare methods and working materials that a number of 

Swedish and Turkish educators are using in order to teach reading skills in first grade. It also 

aims to examine how educators stimulate students’ interest in reading. The study is based on 

four interviews with teachers from both Sweden and Turkey, where they all teach in first 

grade. Differences and similarities in the answers from the interviews are compiled in a table. 

The results of the study shows that the educators uses several different methods in order to 

teach reading skills. We can also see in this study is that the methods that the educators 

choose to work with is not essential for the result. It is the competence of the educators that is 

the most important object to teach reading skills. The results also shows that the process of 

learning to read in Sweden and Turkey do not differ significantly from each other. It was 

found that almost all educators uses reading books, books letter, reading for home works and 

reading aloud in reading lesson. The study also shows that the biggest difference between 

Turkey and Sweden in way of teaching reading skills is the curricula for the reading skills.  

Keywords 
Teaching reading methods, working materials, reading interest, LTG-method, Wittingmethod, 

STC-method. 

  



 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder och arbetsmaterial ett antal pedagoger 

använder vid läsinlärning i årskurs 1 i Sverige respektive Turkiet. Syftet är också att 

undersöka hur pedagogerna stimulerar elevers läsintresse. För att nå syftet med studien 

genomfördes fyra intervjuer med pedagoger från både Sverige och Turkiet, där de alla 

undervisar i årskurs 1. För att tydliggöra skillnaderna samt likheterna har svaren i intervjun 

sammanställts i en tabell. Detta är för att läsaren ska kunna se ett mönster i resultaten som 

framförs. Resultatet visade att pedagogerna undervisar med utgångspunkt i flera olika metoder 

vid läsinlärning. Metoden man väljer att arbeta med inte är det viktiga i undervisningen, utan 

att lärarkompetensen är det viktigaste. Resultatet visar också att arbetet med läsinlärning i 

Sverige respektive Turkiet inte skiljer sig avsevärt mycket från varandra. Det visade sig att de 

flesta pedagogerna använder sig av läseböcker, bokstavsböcker, läsläxa och högläsning i sin 

läsundervisning. Den största skillnaden studien visar är att läroplanerna skiljer sig i Sverige 

och Turkiet vid läsinlärningen. 

Nyckelord 
Läsinlärningsmetoder, arbetsmaterial, läsintresse, LTG-metoden, Wittingmetoden, STC-

metoden. 
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1 Inledning 
De senaste åren har PISA-resultaten visat att läsförståelsen hos svenska elever försämrats 

ytterligare. Detta har varit ett aktuellt ämne under mina år på lärarprogrammet. Det har varit 

diskussioner kring bidragande orsaker till de nedgående resultaten samt hur lärare kan 

påverka detta mot en positiv riktning.  

I läroplanen (Skolverket, 2011: 7-11) beskrivs det att ett av de grundläggande kraven är att 

alla elever får en likvärdig utbildning oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. Enligt 

PISA:s undersökning har möjligheten till en likvärdig utbildning minskat i Sverige. Detta 

faktum har lett till en försämrad läsförmåga bland Sveriges elever (Skolverket, 2014). Taube 

poängterar att läsförmågan är en viktig förutsättning för att vara delaktig i dagens samhälle. 

Hon menar att läsning är ett område som är integrerat i alla ämnen, vilket gör läsförmågan till 

en grundläggande förutsättning i skolan (Taube, 2013:80).  

För att få förståelse kring fenomenet har jag valt att göra en jämförelse mellan Sverige och 

Turkiet. Detta främst för att PISA-resultaten visar att även Turkiet som Sverige ligger under 

genomsnittet i läsförståelse. Skillnaden är att Sveriges resultat i läsförståelse sjunker medan 

Turkiets resultat stadigt stiger (T.C. Milli Egtim Bakanligi, 2015). Därför har jag valt att 

undersöka de bakomliggande faktorer som påverkar resultaten i Sverige och Turkiet i PISA 

samt vad ett antal pedagoger använder för läsinlärningsmetoder och material som kan utgöra 

en avgörande faktor. 

I arbetet som lärare krävs det att anpassa sin undervisning till den elevgrupp som undervisas. 

Jag vill undersöka vilka pedagogiska metoder som används i respektive länder för att få olika 

synvinklar. Denna studie kommer att fokusera på hur Sverige och Turkiet arbetar 

metodmässigt med läsförståelsen. Målet med denna studie är att få fram vilka arbetsmaterial 

och metoder pedagoger använder vid läsinlärning. Taube redogör för definitionen av 

begreppet läsning och menar att man utgår från två processer, avkodning och förståelse. Utan 

de två komponenterna är det omöjligt att lära sig läsa (Taube, 2013:58). Därför har jag valt att 

undersöka hur ett antal pedagoger arbetar med läsinlärning när det gäller material och metod 

för att fånga elevers läsintresse. 

I kursplanen för svenska årskurs 1-3 (2011:223) beskrivs det att pedagoger ska se till att 

undervisningen stimulerar elevernas intresse för att läsa. I det centrala innehållet beskrivs det 

att eleverna ska kunna alfabetet och dess ordning samt kunna hitta samband mellan ljud och 

bokstav när de går ut årskurs 3 (Skolverket, 2011:223). 
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Enligt läroplanen i Sverige ska eleverna kunna läsa flytande genom att använda sig av olika 

lässtrategier. Eleven ska kunna återge viktiga delar av innehållet, för att visa deras 

grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2011:227). Även i den turkiska läroplanen 

(Müfredat) beskrivs läsning som ett viktigt område. År 2010 infördes en ny lag i den turkiska 

läroplanen. I lagen står det att eleverna i årkurs 1 ska efter fyra månaders tid ha förmågan att 

kunna läsa flytande. De ska kunna alfabetets ordning samt hitta samband mellan ljud och 

bokstav (Müfredat, 2015). 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att se vilka faktorer som kan tänkas utgöra skillnader gällande 

resultatet för Sverige och Turkiet i studien PISA. Resultaten i studien visar att de både 

länderna ligger under genomsnittet gällande elevers läsförmåga, skillnaden är att Turkiets 

resultat stiger medan Sveriges resultat sjunker. Därmed vill jag undersöka vilka 

läsinlärningsmetoder och arbetsmaterial som används i de båda länderna samt hur lärare 

undervisar för att fånga elevers läsintresse, detta i syfte för att sedan kunna urskilja i vilken 

grad de påverkar elevers läsförmåga. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka metoder och arbetsmaterial använder ett antal pedagoger i Sverige respektive 

Turkiet i sin undervisning inom läsinlärning? 

 Vilka faktorer påverkar Sveriges och Turkiets resultat i PISA?  

 Har valet av läsinlärningsmetoder någon betydelse i undervisningen?  
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3. Teori- och forskningsöversikt 
Lundberg beskriver att skolans viktigaste uppgift är att alla elever bör lära sig läsa. Han menar 

att första läsundervisningen är avgörande för elevens fortsatta läsförmåga (Lundberg, 2010:4). 

Även Taube påpekar att läsning är den viktigaste förmågan man lär sig i skolan. Lärförmåga 

är nyckeln till allt inom skolan och ger tillträde till all kunskap (Taube, 2013:47). Lundberg 

hävdar att pedagoger måste kunna motivera och inspirera våra elever så att de förstår varför 

det är viktigt att kunna läsa (Hedström, 2011: 143-145). 

 

3.1 Läsinlärningsmetoder: Analytisk- och syntetiskt synsätt 
Kullberg nämner om två viktiga synsätt inom läs- och skrivinlärningen, det analytiska samt 

det syntetiska synsättet. Dessa två synsätt skiljer sig från varandra. Det analytiska utgår från 

helheten och det syntetiska utgår från delarna i läsinlärning. Det syntetiska synsättet har varit 

aktuellt länge. Huvudprincipen är att utgå ifrån bokstavsljuden och bokstävernas utseende. 

Det har gjorts undersökningar som visar att det sker förändringar idag, då pedagoger väljer att 

använda sig av analytiska metoder inom läsinlärning. Många pedagoger idag menar att det är 

viktigare att lägga vikt på läsförståelsen än uttalet för bokstäverna (Kullberg, 2006: 138 ff).  

 

3.1.1 LTG-metoden: Analytiskt synsätt 

Lindö beskriver om det analytiska synsättet där huvuduppgiften är att först utgå från texten, 

därefter raderna, meningarna, orden och till sist bokstavsljuden. Huvuduppgiften i det 

analytiska synsättet är även att eleven till en början får en förståelse för textens innehåll, för 

att därefter träna på bokstavsljudning (Lindö, 2002:47). Fridolfsson (2008) beskriver om 

Ulrika Leimar som 1960 utvecklade metoden LTG som står för, läsning på talets grund, och 

är känd för ett analytiskt synsätt. Leimar (1960) hävdar enligt Fridolfsson (2008) att hon 

skapade denna metod, för att hon uppfattade att eleverna inte förstod innehållet av texterna de 

läste. Leimar (1960) påpekar vidare enligt Fridolfsson (2008) att hon kom till insikt om hur 

viktigt det är att välja texter som elever kan identifiera sig med. Genom metoden LTG skulle 

texter och ord få en betydelse i läsundervisningen och elevens läsintresse skulle stimuleras. 

Metoden baseras på att eleven och läraren skapar texter utifrån egna upplevelser som eleven 

dikterar. Diktering innebär att man utgår från fem olika faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterhandlingsfasen. Genom att använda dikteringar 

utifrån de olika faserna menar Leimar (1960) att man möjliggör för läraren att individualisera 

arbetet och anpassar svårighetsgraden till varje elev (Fridolfsson, 2008: 94-95). 
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Taube redogör för LTG-metoden och menar att betoningen ligger på elevernas förståelse och 

känsla för de texter de skall läsa. Metoden har både för- och nackdelar. En av fördelarna är att 

eleverna blir motiverade till läsning. Eleverna får möjlighet till att samtala om vad de själva 

har upplevt. Hon nämner också att högläsning och boksamtal kan vara ett arbetssätt som leder 

till en bättre läsförståelse (Taube, 2013: 66-68).  

 

Taube beskriver att det också finns nackdelar med LTG-metoden precis som andra metoder. 

En av nackdelarna är att eleverna möter alla lästekniska svårigheter på en och samma gång, 

vilket skapar svårigheter för vissa elever eftersom de behöver struktur i sin undervisning, 

vilket metoden saknar. Taube hävdar att LTG-metoden baseras på att elever får en förståelse 

för texterna, och på så sätt skapar det motivation när textens innehåll får en betydelse. 

Motivation är nyckeln till all kunskap, därför är det viktigt att lärare motiverar eleverna för att 

stimulera deras läsintresse (Taube, 2013: 66-68). Lundberg anser högläsning är motiverande 

för elever i de yngre åldrarna, eftersom det motiverar elever till att läsa själva, vilket i sin tur 

bidrar till ett större ordförråd. Genom högläsning får eleverna möjlighet till att skapa sin egen 

värld (Lundberg, 2010:63).  

 

Även Lindö påpekar att elevernas ordförråd utvecklas vid högläsning av sagor. De blir 

därmed medvetna om sagans strukturer och får en bättre läsförståelse (Lindö, 2002:144). För att 

få en bra läsförståelse krävs det att eleven behöver träna på läsning både hemma och i skolan 

(Lundberg, 2010:16). Enligt Taube har de flesta barn i Sverige redan vid sju års ålder lärt sig 

att tala rent. De har dessutom förmågan att urskilja de fonem som skiljer ord. Trots det har 

många elever i skolan svårigheter med att lära sig att läsa. Det är därför läsinlärningen kräver 

systematisk vägledning, vilket ställer höga krav på lärarna i undervisningen (Taube, 2013:82). 

Lärare och vårdnadshavare behöver samarbeta vid läsinlärningen. Lundberg menar att läsning 

är i en färdighet som behöver tränas kontinuerligt för att utvecklas, och därför räcker inte 

tiden i skolan. För att öva på läsningen bör även vårdnadshavare hjälpa till hemma (Lundberg, 

2010:16). 

 

3.1.2 Wittingmetoden: Syntetiskt synsätt 

Fridolfsson beskriver om grundaren av Wittingmetoden, Maja Witting. Witting hade ett 

syntetiskt synsätt.  Wittingmetoden är en reaktion mot 1960-talets läsläror. Under den tiden 

var eleverna tvungna att läsa orden många gånger för att läseböckerna ställde krav på 

ljudenligt skrivna ord. Eleverna övade enbart på några bokstäver i taget vilket skapade 
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konsekvenser när de skulle läsa orden, för att de inte lärt sig alla bokstäver. Det här var 

någonting Witting ville ändra på och utvecklade denna metod som idag heter Wittingmetoden. 

Metoden innehåller två delar, symbol- och förståelsefunktion, för att lyckas med läsning 

behöver eleverna klara av båda funktionerna. Symbolfunktion handlar om att koppla ihop 

symbol och bokstavsljud, vilket medför att elever upptäcker det sambandet mellan ljud och 

bokstav i första hand. Genom förståelsefunktion fokuserar elever på textens innehåll genom 

att använda texter som de är bekanta med (Fridolfsson, 2008: 96-98). Wittingmetodens fokus 

ligger på att eleverna är kreativa i undervisningen. Eleverna ska kunna skapa egna texter 

utifrån sin egen värld och detta kan de göra genom lekar, sånger och musik. Därför anser 

Witting att metoden kräver att eleverna är kreativ vilket leder till att man som elev tar ansvar 

för sitt eget lärande (Fridolfsson, 2008: 94-95). 

 

Även Kullberg förklarar det syntetiska synsättet och dess innebörd, att till en början jobbar 

eleverna med en bokstav i taget med fokus på bokstavsljuden. Ett vanligt redskap i träning för 

bokstavsljud är bokstavsböcker (Kullberg, 2006:20). Kullberg beskriver att bokstavsböcker är 

ett arbetsmaterial som bör finnas i alla klassrum vid läsinlärning som är baserat på ett 

syntetiskt synsätt. Bokstavsböcker utvecklar elevens kunskaper om att skilja på bokstävernas 

namn och ljud, så småningom känner de igen bokstävernas form (Kullberg, 2006: 226-227). 

Vilket är huvudprinciperna i det syntetiska synsättet är att se hur orden är uppbyggda genom 

fonemen, grafem och morfem (Kullberg, 2006:20). 

 

3.1.3 STC-metoden: Syntetiskt synsätt 

Enligt Huseyin Kadir Yuksel är systemet i Turkiet annorlunda. Alla pedagoger i grundskolan 

ska utgå från samma metod. Denna står inskriven i den turkiska läroplanen för grundskolan. 

Metoden heter STC-metoden (Ses temelli cümle yöntemi). Alla grundskolelärare använder sig 

av denna metod som anpassas för varje årskurs. Som pedagog väljer man själv hur man vill 

lägga upp sin undervisning utifrån denna metod (Huseyin Kadir Yuksel, 2014). 

 

År 1928 ändrade statsministern Mustafa Kemal Atatürk alfabetet från arabiska bokstäver till 

latinska bokstäver som idag används i Turkiet. Atatürk ansåg att Turkiet skulle bli ett modernt 

land och människorna skulle lära sig läsa med latinska bokstäver. Det var då STC-metoden 

infördes. STC- metoden tar hänsyn till bokstävernas ljud. Eleverna ska lära sig att uttala de 

olika bokstavsljuden som finns i det turkiska alfabetet. Alfabetet är indelade i olika grupper. 

Grupperna är baserade utifrån de bokstäver man använder mest. I första gruppen ingår det 
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fyra bokstäver e, l, a och t. Dessa bokstäver anses vara mest förekommande bokstäverna i 

turkiska språket, därför börjar eleverna med att uttala dessa bokstäver och utifrån det försöker 

de bygga upp ord och meningar med dem. Därefter arbetar eleverna vidare med läsförståelsen 

(Huseyin Kadir Yuksel, 2014). 

 

3.2 Metodvalets betydelse 
Taube anser att självförtroende beträffande läsning är viktig för att kunna utvecklas samt 

lyckas med läsning (Taube, 2013:82). Liberg hävdar att läsning inte bara handlar om att 

”knäcka koden” utan mer än så. Effektiv läsning är varken början eller slutet på elevernas 

läsutveckling. Liberg menar att lära sig att läsa är att kunna uttrycka sig själv som människa 

(Liberg 2009:41). Frågan är då hur pedagoger ska undervisa på bästa möjliga sätt för att 

lyckas med läsning. Lundberg beskriver att när forskare frågar lärare om vilken metod de 

använder vid läsinlärning får de olika svar. Detta kan bero på att lärare behöver vara flexibla 

angående val av metod då elever lär olika. Däremot är många lärare överens om att 

lärarkompetensen är det viktigaste, d.v.s. hur läraren är som person samt vilket 

förhållningssätt hen har till sina elever och till den uppgift som ska genomföras. Det viktigaste 

att tänka på som pedagog oavsett metodval är att vara medveten om vilken nivå eleverna 

befinner sig på (Lundberg, 1985: 117-118).  

Myrberg beskriver att metoden som läraren väljer inte är den mest betydelsefulla faktorn 

gällande elevers lärande. Som lärare skall man lägga större vikt på lärarkompetensen och att 

val av metod inte spelar någon större roll om inte läraren har tillräcklig kompetens (Myrberg, 

2009:101). Även Jörgen Frost beskriver att metoden kommer i andra hand. Det viktigaste är 

inte metoden lärarna väljer att använda, utan det viktigaste är att lärarna fångar elevers 

uppmärksamhet för att sedan gå vidare med val av metod (Frost, 2002: 115-121). 

3.3 Fånga elevers läsintresse 
Fridolfsson (2008) hävdar att läsning undervisningen ska stimulera elevernas läsintresse. 

Eleverna ska förstå de texter som de läser, de skall få känslan av att det de läser har ett 

budskap. Genom att använda sig av olika sinnen kan man fånga elevers läsintresse. 

Fridolfsson menar att barn lär sig genom att använda kroppen, detta utvecklar elevers 

kunskaper samt stimulerar deras läsintresse (Fridolfsson, 2008: 94-95). Lundberg poängterar 

att läsning är den viktigaste grundstenen samt nyckeln till all kunskap i skolan därför bör 

läsning vara en naturlig del i livet. Läsning ska vara något som eleven anser är lustfyllt, därför 
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behöver pedagoger vara noga med att välja böcker utifrån elevernas intressen (Lundberg, 

2010: 99-102). 

PISA-undersökningen är en kunskapsutvärdering som går ut på att mäta hur femtonåriga 

elever i olika länder är rustade inför framtiden. Mätningen sker främst inom tre områden; 

läsning, naturvetenskap och matematik. Mätningen lägger ingen större vikt vid de 

bakomliggande orsakerna som påverkar PISA-resultaten. Taube gjorde en undersökning år 

2001 om bakomliggande faktorer som påverkar resultaten i PISA. De resultat som framgick i 

undersökningarna för Sverige var att många elever inte har tid för frivillig läsning, vilket leder 

till att de tappar läsintresset. Taube menar att pedagoger bör lägga stor vikt på att hitta 

metoder och material som stimulerar elevers läsintresse (Taube, 2013: 99-101). PISA-

resultaten år 2012 visar att Turkiet ligger under genomsnittet i läsförmåga, men stadigt stiger. 

Faktorer som kan ha påverkat visar att eleverna inte har något intresse för läsning, vilket leder 

till att eleverna får dåliga resultat vid läsförståelse (T.C. Milli Egtim Bakanligi, 2015). Frost 

poängterar att läraren bör fånga uppmärksamheten hos varje elev för att kunna skapa intresset, 

vilket ställer stora krav på varje lärare. Han menar att kunna förmågan att fånga intresset hos 

eleven leder till kunskapsutveckling (Frost, 2002: 115-117). 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag valt att använda mig av kvalitativ forskning. 

Johansson & Svedner beskriver att många lärarstudenter använder sig av kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer ger ofta intressanta resultat om informanters attityder, 

värderingar och förkunskaper (Johansson & Svedner, 2010:34). Syftet med denna studie är att 

hitta faktorer som påverkar PISA-resultaten i Sverige och Turkiet. Därför har jag valt att 

intervjua pedagoger som undervisar i Sverige och Turkiet i årskurs 1. Jag har valt att 

undersöka vad pedagoger använder för arbetsmaterial, läsinlärningsmetoder i sin undervisning 

samt hur de undervisar för att fånga elevers läsintresse. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få så detaljerade svar som möjligt. Detta ställer höga 

krav på forskaren då hen behöver anpassa och formulera frågorna till intervjupersonen, så att 

den ger innehållsrika svar. För mig är det viktigt att man som forskare väcker läsarens 

intresse. I kvalitativa intervjuer kan detta vara möjligt, då man som forskare beskriver om 

informanternas attityder, känslor samt att deras erfarenheter lyfts fram. Stukát (2011) betonar 

att huvudprinciperna i de kvalitativa studierna är att forskarna tolkar samt förstår de resultat 

som framkommer. Den som läser studien ska vara medveten om att inte generalisera studien. 

En annan aspekt som forskare bör tänka på när de genomför kvalitativa studier är att ha öppna 

intervjuer och följdfrågor så det leder till diskussioner. Stukát anser att öppna intervjuer är 

bättre än enkäter och intervjuer med bestämda frågor. Stukát menar att forskaren har egna 

tankar, känslor och erfarenheter som har en stor betydelse inom kvalitativa intervjuer (Stukát, 

2011: 32). 

4.2 Urval 
Fyra pedagoger intervjuades totalt. Tanken var från början att intervjua fler pedagoger, men 

på grund av tidsbristen genomfördes två intervjuer i Sverige och två i Turkiet, där alla 

pedagoger arbetar på olika skolor. Informanterna i Sverige är pedagoger som arbetar på 

lågstadieskolor i en kommun i mellan Sverige. Informanterna i Turkiet är pedagoger som har 

nåtts via privata kontakter, även de informanterna arbetar på lågstadieskolor i norra Turkiet. 

Samtliga informanter är kvinnor men jag anser att detta inte påverkar studiens resultat. De 

kriterier som valdes i denna studie var att alla pedagoger skulle vara behöriga lärare som 

undervisar i årskurs 1. 
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4.3 Genomförande 
Jag skickade ut ett missivbrev (bilaga 1) till de fyra pedagogerna innan intervjuerna för att de 

skulle få tid att förbereda sig innan intervjuerna genomfördes. I Turkiet fick jag även redovisa 

detta missivbrev muntligt då jag översatte texten till turkiska. Stukát beskriver att det är en 

stor fördel om forskaren har möjlighet till muntlig prestation av den information som står med 

i missivbrevet (Stukát, 2011: 53).  

Informanterna fick själva välja vart de ville genomföra intervjuerna och alla valde att 

genomföra på de skolor de arbetar i. Detta var i syfte av att de skulle känna sig trygga när jag 

intervjuade dem. Patel & Davdison anser att kvalitativa studier oftast handlar om att arbeta 

med textmaterial. I genomförandet av kvalitativa undersökningar är det viktigt att forskaren 

gör löpande analyser. Patel & Davidson menar att forskaren ska skriva ner intervjuerna så fort 

de är gjorda, då forskare fortfarande kommer ihåg om vad som har sagts (Patel & Davidson, 

2011: 120-121). Därför valde jag att anteckna under intervjuerna för att komma ihåg det som 

har sagts. För att vara så delaktig som möjligt under intervjuerna blev mina anteckningar i 

punktform där jag skrev ner det som var viktigast och relevant för studien. 

4.4 Databearbetning 
När jag hade genomfört mina intervjuer var det dags att gå igenom anteckningarna. Jag fick 

plocka fram de svar som var relevanta för studien. Detta gjorde jag för att inte tappa syftet för 

studien. Det kan vara lätt att få med intressanta svar efter att man har genomförts intervjuer, 

men det är viktigt att de även är relevanta. 

4.5 Reliabilitet och Validitet 
Reliabiliteten för denna studie baseras på mätnoggrannheten. Det går med andra ord diskutera 

om det kan göras en generalisering baserat dessa resultat. Tanken var från början att intervjua 

flera pedagoger för en högre reliabilitet. Tidsbristen i Turkiet gjorde det dock inte möjligt att 

få träffa flera än två pedagoger. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan länderna 

valdes det därför även intervjuer med två pedagoger i Sverige. Intervjuerna genomfördes även 

tätt intill varandra för att omständigheterna skulle vara så lika som möjligt.  

Studien baseras på intervjuer med fyra pedagoger i två olika länder. Det går därför inte att 

generalisera resultaten av studien, men i Turkiet är det lag på att alla skolor, både privata som 

statliga skolor ska använda sig av samma metod för läsinlärning. Detta som bakgrund kan 

denna studie anses ge överblick på hur pedagoger undervisar i läsförståelsen i Turkiet. I 

Sverige går det inte generalisera utifrån denna studie, då det inte finns lag på vilka metoder 

och material pedagoger skall använda. 
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Bryman beskriver att validitet handlar om att forskaren ska förhålla sig till det som ska mätas. 

Bryman menar att forskare får svar på det de vill få svar på utifrån sina frågeställningar 

(Bryman, 2011: 351-357). För en god validitet var det ytters viktigt att få detaljerade svar på 

intervjufrågorna. Jag fick formulera om frågorna till varje pedagog för att få det svar som 

studien undersökte. Genom att formulera om frågorna ökade validiteten i min studie då 

intervjusvaren kopplades till studiens syfte. Man kan fortfarande inte säga att reliabiliteten 

och validiteten är tillräcklig hög i denna studie, för att det inte går att generalisera studiens 

resultat. Detta är för att jag valde att intervjua sammanlagt fyra pedagoger på grund av 

tidsbristen. 

4.6 Etiska principer 
Denna studie utgår från de fyra etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att ta 

hänsyn till de etiska principerna under genomförande av intervjuer. Det är även viktigt att 

informanterna känner sig trygga, och därför valde jag att skriva ett missivbrev (bilaga 1) till 

varje informant som skickades via mejl. I missivbrevet förklarade jag vem jag var, syftet och 

bakgrunden till mitt arbete samt vad intervjuerna skulle bidra till. I brevet förklarade jag även 

att intervjuerna kommer att vara anonyma i arbetet. Detta gjorde jag i syfte av att 

informanterna ska vara medveten om att deltagandet i studien är frivillig. Informanterna fick 

även välja vart de ville bli intervjuade, i syfte av att de skulle känna sig trygga. 
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5. Resultat och analys 
Resultaten är baserade på intervjuerna med fyra pedagoger som har genomförts i Sverige och 

Turkiet. Arbetets syfte har varit att undersöka hur ett antal pedagoger arbetar med läsinlärning 

i Sverige respektive Turkiet och vilka metoder det finns inom läsinlärning i årskurs 1. Nedan 

följer en redogörelse av de fyra intervjuerna som genomförts. Jag har redovisat vad varje 

pedagog har svarat dock utelämnat frågorna då jag anser att svaren ger den information som 

behövs. 

5.1 Metoder vid läsinlärning 
Pedagog ett är en kvinna som är grundskolelärare i Sverige och har 10års erfarenhet. 

Pedagogen använder sig av Wittingmetoden vid läsinlärning, och anser att 

bokstavljudsträning är det viktigaste vid läsinlärning. Hon menar att eleverna behöver lära sig 

fonetiken först. Pedagogen tycker att det är viktigare att eleverna blir bekanta med fonem, för 

att därefter jobba vidare med läsförståelsen. När eleverna har lärt sig alla bokstäver blir det 

enklare att läsa texterna.  

Pedagog två är en kvinna som har 5års erfarenhet och är grundskolelärare i Sverige. Pedagog 

två anser att lärare behöver kombinera både träning av läsförståelse och bokstavsljud. Därför 

används både LTG-metoden som kännetecknas det analytiska synsättet och den kombineras 

med Wittingmetoden, som utgår från det syntetiska synsättet. Pedagog två anser att det är 

viktigt att läraren lyfter fram båda synsätten samtidigt för att det ska bli lättare för eleverna i 

framtiden när de läser svårare texter. Hennes uppfattning är att om man använder sig av båda 

synsätten får eleverna möjlighet till träning av både läsförståelse och bokstavsljud, vilket 

skapar en god läsförståelse hos eleverna. 

Pedagog tre är en kvinna som är grundskolelärare i Turkiet och har 8års erfarenhet. 

Pedagogen undervisar i ämnena matematik och turkiska. Hon använder sig av STC-metoden 

som alla grundskollärare gör i Turkiet. Hon beskriver metoden på följande sätt: 

I första hand kommer bokstavsljuden i en grupp, när eleverna har lärt sig 

bokstavsljuden fortsätter de med att bygga ord utifrån de bokstäverna som tillhör den 

grupp. Därefter övar de på förståelsen av orden de har byggt upp.  

Pedagog fyra är en 36årig kvinnlig grundskolelärare i Turkiet som undervisar i ämnena 

turkiska och bild. Även pedagog fyra använder sig av STC-metoden, men undervisar på ett 

annat sätt än pedagog tre som enbart använder sig av STC-metoden. Pedagog fyra använder 

sig av både STC-metoden och en metod där fokus ligger på läsförståelsen som hon själv har 
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skapat. STC-metoden utgår mycket från det syntetiska synsättet där fokus ligger på att kunna 

bokstavsljuden. Pedagog fyra menar att det är viktigt att lyfta fram båda delarna, 

bokstävsträning och träning för läsförståelse, vid läsinlärning. Därför kombinera hon 

undervisningen med en metod där fokus ligger på förståelse av texten och STC-metoden där 

fokus är på bokstavsträning, för att få med båda delarna. 

5.2 Arbetsmaterial vid läsinlärning 

5.2.1 Läsläxa 

Läsläxa använder två av fyra pedagoger som arbetsmaterial vid läsinlärning. Pedagog två 

använder sig av ett material som heter mini som läsläxa. Det är ett nivåbaserat material där 

fokus ligger på läsförståelse. Detta material får eleverna hem som läsläxa, för att hon anser att 

läsning bör tränas både hemma och i skolan. När eleverna får läsa böcker för varandra eller 

för en vuxen utvecklar det deras kunskaper, därför är det viktigt att eleverna får den möjlighet. 

Pedagog fyra använder sig också av läsläxa som ett arbetsmaterial. Eleverna behöver lugn och 

ro när de läser. Genom att använda sig av läsläxa ger det möjlighet till eleverna till att läsa 

hemma för vuxna i ett tempo som de är trygga med. Eleverna får själva bestämma de böcker 

som de vill läsa, och när det har gått en vecka får de byta bok. Många elever tycker att det är 

roligt att få läsa för vuxna, därför är läsläxa ett bra arbetssätt där eleverna får möjlighet till att 

läsa för vuxna.  

5.2.2 Högläsning och boksamtal 

Högläsning och boksamtal är arbetsmaterial som tre av fyra pedagoger använder i sin 

undervisning. Pedagog ett läser ur en kapitelbok för eleverna och förklarar svåra ord samt 

diskuterar budskapet för att se om eleverna förstår innehållet. För att se om eleverna förstår 

innehållet ställer hon även frågor som handlar om texten. ”Vad var det som hände i förra 

kapitlet?” är ett tydligt exempel på en fråga hon kan ställa. Hon låter eleverna få tänka en 

stund innan de får svara på frågorna, för att alla ska få möjlighet till att svara. Det är viktigt att 

vara uppmärksam när eleverna svarar, så att det inte är samma elev som svarar på frågorna.  

Pedagog två har högläsning och boksamtal en gång om dagen för att fånga elevernas 

läsintresse. Hon sitter med eleverna på mattan och tänder ljus för att skapa en lugn miljö i 

klassrummet medan hon läser. Högläsning är en möjlighet för eleverna att skapa sin egen 

värld, vilket hon tydligt kan se hos eleverna.  

Pedagog tre menar att högläsning för en vuxen utvecklar elevernas läsförmåga. Pedagog tre 

nämner att högläsning kan vara ett arbetssätt man kan använda, för att variera undervisningen 
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samt för att skapa läsintresse hos eleverna. Eleverna behöver en stund om dagen där de får 

lyssna på när en vuxen läser, för att detta kan vara ett arbetssätt som uppmuntrar till att 

självständigt läsa. 

5.2.3 Bokstavsböcker 

Bokstavsböcker är ett arbetsmaterial som samtliga pedagoger använder i sin undervisning. 

Pedagog ett använder sig av stjärnsvenska böcker som är ett material där eleverna får öva på 

att läsa texter. Stjärnsvenska böckerna består av både läseböcker och bokstavsböcker. 

Bokstavsböckerna är indelade i kapitel, där varje kapitel fokuserar på en bokstav. Ett konkret 

exempel är när eleverna ska lära sig bokstaven B. De slår då upp kapitel B och där får de lära 

sig att forma bokstaven samt hitta bokstaven i ord och meningar. De läser orden högt och 

markerar där de hör bokstaven B. Pedagog ett anser att detta material är ett material som 

fungerar i hennes klass. Eleverna i klassen gillar detta material och hon ser tydligt att det 

inspirerar hennes elever.  

Pedagog två har ett material som heter Trulles ABC bok. Boken är indelad i kapitel där 

eleverna tränar på en bokstav i taget. Ett konkret exempel som pedagogen visar är till exempel 

bokstaven A, då arbetar eleverna med ord och meningar där bokstaven A finns med i för att 

de ska känna igen bokstaven. Detta material är baserat på bokstavsträning. Eleverna lär sig att 

hitta sambandet mellan ljud och bokstav.  

Pedagog tre använder sig av det material som skolan får från skolverket i Turkiet för att kunna 

använda STC-metoden i undervisningen. Bokstavboken är indelade i bokstavsgrupper utifrån 

alfabetet precis som metoden är baserad på. I första gruppen är det bokstäverna e, l, a och t 

som eleverna tränar på genom olika sätt, för att jobba vidare med nästa grupp bokstäver. Ett 

konkret exempel är att eleverna lär sig uttala bokstäverna i grupp 1 det vill säga bokstäverna; 

e, l, a och t. Eleverna använder sig av bokstavsböckerna där de hittar ord med de bokstäverna. 

Därefter får de bilda egna ord som exempel ”at” ”el” som betyder häst och hand på turkiska 

utifrån de bokstäver som är med i gruppen. När pedagogen anser att eleven har lärt sig 

bokstäverna går eleven vidare till nästa grupp bokstäver. 

Pedagog fyra använder sig av samma material som pedagog tre och kombinerar det med ett 

annat material som hon själv har skapat. I det egna materialet har eleverna bokstavsböcker 

som är indelade i olika svårighetsgrader. Eleverna får en nivåanpassad bok där de tränar på att 

läsa ord och meningar. Eleverna får läsa en nivåanpassad text och därefter svara på frågor 

som rör texten. 
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5.2.4 Läseböcker 

Samtliga pedagoger använder sig av läseböcker i sin undervisning i årskurs 1. Pedagog ett 

använder materialet stjärnsvenska som läsebok, för att skapa intresse hos eleverna. Det är 

viktigt att eleverna finner texterna intressanta. Materialet är ett nivåbaserat material. Varje 

bok är numrerad och utifrån siffrorna kan eleven se vilken nivå boken tillhör. Nivåerna är 

indelade i siffror mellan 1-10. Det vill säga att nivå 1 är den nivå som är enklast med mindre 

text i, desto högre siffra desto mer text är det i böckerna. Pedagog ett delar in alla böcker som 

tillhör varje nivå och har de i en låda. Detta använder hon för att det ska vara enkelt för 

eleverna att hitta till rätt nivå, då varje elev vet vilken nivå de tillhör. Eleverna får själva 

bestämma vilken bok de vill läsa ur utifrån den nivå som de tillhör. 

Pedagog två använder sig av mini böcker som är läseböcker. Materialets fokus ligger på att 

kunna känna igen bokstäverna samt förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Omslaget på 

läseböckerna har olika färger; grön och röd. De gröna böckerna har mindre text än de röda, 

men innehållet är detsamma. Detta tycker pedagogen är bra, då alla elever tillgodogör sig 

samma innehåll men har olika svårighetsgrader. Vilket leder till att eleverna kan diskutera i 

helklass om bokens innehåll, utan att få känslan att vissa läser enklare texter och andra svårare 

texter, eftersom innehållet är densamma. 

Pedagog tre använder sig av läseböcker som faktaböcker och sagoböcker. Böckerna ingår i 

STC-metodens material. Materialet består av läseböcker av olika slags genrer som exempelvis 

sagoberättelser etc. Hon anser att läsningen skall vara lustfylld och varje elev ska kunna få 

möjlighet till att välja genre. Det viktigt att eleverna blir medvetna om från början att det finns 

olika typer av texter.  

Pedagog fyra använder sig av samma material som pedagog tre, och anser att STC-metodens 

material är ett material som fungerar i den klass hon undervisar i. Materialet är ett 

nivåanpassat material och hon kan tydligt se att hennes elever gynnas av materialet för att det 

utvecklar deras läsning, det blir en positiv stämning i klassrummet när eleverna ska jobba med 

detta material. Det är viktigt att använda sig av material som fungerar i den klassen man 

undervisar i. Materialet pedagoger väljer att använda i sin undervisning ska vara ett material 

som eleverna känner sig trygga med samt utvecklar deras kunskaper. Hon menar att de 

läseböckerna som STC-metoden rekommenderar är böcker som motiverar eleverna till 

läsning. 



16 
 

5.3 Redovisning av metoder och arbetsmaterial vid läsinlärning 
För att tydliggöra syftet med denna studie har jag valt att använda en tabell. Detta för att se ett 

mönster utifrån de intervjuerna som genomförts. Detta för att tydliggöra skillnaderna och 

likheterna i arbetsmaterialen och metoderna pedagogerna använder. Tabellen visar de 

vanligaste arbetsmetoder och arbetsmaterial som pedagogerna väljer i sin undervisning vid 

läsinlärning. 

5.4 Tabell 1 – Intervju redovisning av metoder och arbetsmaterial 
Pedagoger Erfarenhet Metod Läsläxa Högläsning/ 

Boksamtal 

Bokstavsbok 

 

Läsebok 

Pedagog 

ett 

(Sverige) 

10år Wittingmetoden  x x x 

Pedagog 

två 

(Sverige) 

5år Wittingmetoden 

och LTG 

x x x x 

Pedagog 

tre 

(Turkiet) 

8år STC-metoden  x x x 

Pedagog 

fyra 

(Turkiet) 

6år STC-metoden x  x x 

 

I tabellen redovisas det vilka läsinlärningsmetoder och arbetsmaterial pedagogerna använder. 

Genom att analysera det empiriska materialet kan jag kategorisera vilket synsätt pedagogerna 

har. Detta gjorde jag utifrån pedagogernas beskrivningar på de arbetssätt de använder i sin 

undervisning vid läsinlärning. 

5.5 Arbetssätt för att fånga elevers läsintresse 
Pedagog ett använder sig av högläsning som metod för att väcka elevernas läsintresse. Genom 

att ha högläsning stimulerar det elevernas läsintresse. De blir medvetna om sagans struktur 

och får en bättre läsförståelse. Pedagog ett menar att när barn får vara med när en vuxen läser 

för dem, skapar det motivation till läsning. Många barn har sina lärare som förebilder, när de 

får lyssna på när läraren läser leder det till att de själva vill läsa. Varje dag läser pedagog ett, 

ett kapitel för eleverna och förklarar de svåra begreppen som framkommer. Hon diskuterar 

budskapet med eleverna för att se om de har förstått innehållet, vilket också tydligt visar om 

de har intresset hos sig.  
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Pedagog två anser det är viktigt att eleverna upplever läslärningen som något spännande samt 

utmanande. För att fånga elevernas läsintresse använder pedagog två boksamtal som ett 

arbetssätt där hon samtalar med eleverna. Spänning och utmaning är två begrepp som 

pedagog två anser är viktigt att ha i undervisningen. Finns det ingen spänning kan lärare inte 

stimulera elevers läsintresse på så sätt försvinner utmaningen också. Barn i de yngre åldrarna 

behöver både spänning och utmaning för att de ska vilja lära läsa. 

Pedagog tre nämner att variation är något som barn behöver. Därför varierar hon sin 

läsundervisning för att fånga elevernas intresse. Variationen behöver inte vara stor för att 

fånga elevens uppmärksamhet. Variationen kan vara att eleven självständigt får välja om de 

vill läsa tyst eller att läraren läser för dem. Pedagog tre anser att det är viktigt att varje elev får 

utmanas så att de utvecklas. Hon använder en form av belöningssystem för att motivera 

eleverna till lust att läsa. Detta belöningssystem består av att eleverna läser en bok i veckan, 

för varje bok de har läst får eleverna trä på en pärla på ett strå. Detta gör klassen tillsammans, 

när stråt är fyllt av pärlor får de någon slags belöning till exempel att se på en film. Genom att 

låta eleverna själva få välja bok bidrar det till att många elever blir uppmuntrade, då de tar 

ansvar för sitt lärande. Pedagog tre menar att det hade varit skillnad om lärare själv bestämde 

vilken bok eleverna ska läsa. Genom att låta eleverna självständigt välja böcker stimulerar 

deras läsintresse.  

Pedagog fyra anger att musik, sång och lek är arbetssätt som bör finnas med i 

läsundervisningen för de yngre åldrarna. Genom musik, lek och sång utvecklar elevernas 

ordförråd samt stimulerar deras läsintresse. När barn lyssnar på musik och sjunger lär de sig 

att uttala orden och på så sätt utvecklar de ordförrådet. Hon menar att undervisningen blir 

både roligt och lärorikt tillfälle. 

Samtliga pedagoger nämner att nyckeln till all kunskap i skolan är att kunna läsa, därför bör 

man som lärare fånga elevers läsintresse genom att anpassa undervisningen till varje individ. 

Läsundervisningen ska ha en betydelse för varje individ. Eleverna ska kunna ta eget ansvar 

för sitt lärande vilket bidrar kunskapsutveckling. Att fånga elevers läsintresse är inte det 

enklaste, men genom en varierad undervisning stimulerar det elevers läsintresse. 

5.6 Metodernas betydelse vid läsinlärning 
Samtliga pedagoger som jag intervjuade svarade att de använder sig av olika metoder, men de 

konstaterade att det viktigaste inte är metodvalet utan pedagogens kompetens. De är eniga om 

att läraren ska ha kompetens inom den metod hen använder i sin undervisning. Som lärare ska 
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man vara säker i sin roll för att därefter bestämma vilken metod man vill använda utifrån den 

klass man undervisar i. Om man är osäker i sin roll som lärare har inte metodvalet någon 

större betydelse. Samtliga lärare menar att en lärare ska vara kompetent i den valda metoden 

för att nå sina elever. 
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6. Diskussion 

6.1 Metod vid läsinlärning 
Kullberg beskriver att lärarna idag utgår mer av det analytiska synsättet där läsförståelsen 

kommer i första hand (Kullberg, 2006: 138 ff). Pedagog två anser att pedagoger bör utgå från 

både det syntetiska och det analytiska synsättet för att eleverna ska utvecklas på bästa sätt. 

Hon använder sig av LTG-metoden och Wittingmetoden. Här kan jag visserligen undra om 

pedagog två håller sig till både LTG- och Wittingmetoden, då det är en stor process att 

använda sig av båda metoderna och kräver mycket arbete. Leimar i Fridolfsson (2008) 

beskriver att LTG-metoden inte enbart handlar om att träna på läsförståelse, utan att 

huvudprincipen är att skapa texter som är baserade på elevernas upplevelser (Fridolfsson, 

2008: 94-96). Huvudprincipen var inte något som pedagog två använde i sin undervisning, 

vilket fick mig att tvivla på att hon använde LTG-metoden. Som jag tidigare nämnt beskriver 

Kullberg att det sker förändringar inom det syntetiska och analytiska synsätt. Att lärare 

använder sig mer av analytiska synsätt och läsförståelsen kommer i första hand (Kullberg, 

2006: 138-150). Detta är dock inte synbart i denna studie, då samtliga pedagogerna har ett 

större fokus på de fonetiska bokstavsljuden i den tidiga läsinlärningen. 

6.2 Arbetsmaterial vid läsinlärning: Läsläxa, högläsning, bokstavsböcker och läseböcker 
Läsläxa är ett arbetsmaterial som två av fyra pedagoger använder vid läsinlärning. De anger 

att elever behöver träna på läsning även hemma, för att tiden i skolan inte räcker till. 

Lundberg anser att tiden inte räcker till i skolan för läsinlärning, eleverna behöver öva på 

läsning även hemma. Läsning är en färdighet och för att färdigheten ska kunna utvecklas 

behövs mycket övning. Därför behöver skolan och hemmet hjälpas åt för att eleverna ska bli 

duktiga läsare (Lundberg, 2010:16). Läxa är något jag själv skulle undvika i min 

undervisning. Däremot skulle jag kunna använda mig av läsläxa då jag anser att läsning är 

nyckeln till all kunskap i skolan. Därför behöver barn träna på läsning även hemma för att få 

en bra läsförståelse. Pedagog fyra anser att läsläxa är en möjlighet för elever att utveckla sin 

läsning. Eleverna behöver lugn och ro när de läser, därför är läsläxa ett bra arbetssätt för att 

elever ska bli duktiga läsare. 

Lundberg poängterar att barn bör få möjlighet till högläsning vid tidig ålder. Högläsning är 

ofta en positiv upplevelse för många elever. De får möjlighet till att skapa sin egen värld. 

Dessutom får de ett större ordförråd och förmåga till empati. Högläsning kan även leda till att 

elever blir motiverade för att själva läsa (Lundberg, 2010:63). Lindö menar att barn blir bättre 

på att återberätta sagor när de får lyssna på när en vuxen läser. Eleverna blir då medvetna om 
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hur sagans struktur är formad och de får en bättre läsförståelse. Lindö menar att 

sagolyssnande stimulerar både läsförståelsen och elevens berättande (Lindö, 2002:144). 

Pedagog två anser också att högläsning är ett tillfälle där eleverna får skapa sin egen värld. 

Min uppfattning om högläsning är att eleverna inte förstår syftet med högläsning, utan ser det 

som en stund där de inte behöver arbeta och kan slappna av. Pedagog två påpekar att 

högläsningens syfte är att se om eleverna förstår handlingen i berättelsen. Högläsning är inte 

enbart är en stund för avslappning; högläsning utvecklar elevers ordförråd. Elever blir bättre 

på att återberätta självständigt och det motiverar till självständigt läsning. 

Samtliga pedagoger använder sig av bokstavsböcker som arbetsmaterial vid läsinlärning. De 

anser att det är ett material som bör finnas med i undervisningen när elever lär sig att läsa. 

Kullberg beskriver att syftet med bokstavsböcker är att eleverna så småningom lär sig att 

skilja på bokstavens namn och ljud. Därefter ska eleverna kunna känna igen bokstävernas 

form. Många pedagoger väljer att använda detta arbetsmaterial för att eleverna ska kunna 

känna igen ljudet, och kunna använda detta vid sammanljudningen av flera bokstäver samt 

kunna bilda ord (Kullberg, 2006: 226-227). Min uppfattning om bokstavsböcker är att det är 

en del i läsinlärningsprocessen. Eleverna ska lära sig alla bokstäver i alfabetet samt kunna 

sambandet mellan ljud och bokstav, därför är bokstavsböcker ett arbetsmaterial som bör 

finnas i alla klassrum. 

Läseböcker är också ett arbetsmaterial som samtliga intervjupersoner valde att använda vid 

läsinlärning. Pedagog ett betonar att det viktigaste är att skapa intresset hos eleverna, inget ska 

vara påtvingat i skolan. Därför är det viktigt att jobba med den inre motivationen. Två av 

pedagogerna nämner att de låter sina elever välja läseböcker själva, för att skapa inre 

motivation. Genom att låta eleverna välja utifrån sitt eget intresse får de ta ansvar för sitt 

lärande. Det som bör till läggas är att eleverna fick välja fritt ur ett förbestämt urval, vilket 

innebär att eleverna trots allt blir styrda i sitt val av bok. Pedagog tre påpekar att när eleverna 

självständigt får välja bok blir läsningen lustfyllt. Lundberg menar att läsningen skall vara en 

naturlig del i livet och inget skall vara påtvingat. Blir eleverna tvingad till läsning kan de 

tappa intresset. Han poängterar också att läsningen skall vara lustfylld och spännande redan 

från skolstart. Pedagoger bör välja texter som gynnar eleven. Pedagoger som väljer läseböcker 

som anses vara ointressanta för eleven kan det medföra att eleven blir omotiverad till att läsa. 

Vidare anser han att många av texterna som eleverna får välja utifrån det färdigbestämda 

urvalet är texter som saknar spänning, vilket leder till att eleven redan från början kan tappa 
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intresset. Därför är det viktigt att tänka på vad man som pedagog har för urval av böcker i sitt 

klassrum (Lundberg, 2010: 100-102). 

Enligt Kullberg ska undervisningen i den tidiga läsinlärningen innehålla bokstavsbearbetning 

och alfabetsträning för att därefter jobba vidare med läsförståelse (Kullberg, 2006:20). Detta 

kan denna studie bekräfta. Alla pedagoger använder sig av läseböcker och bokstavsböcker i 

sin undervisning vid läsinlärning. Även om pedagogerna använder sig av olika material vid 

läsinlärning visar undersökningen att man tydligt kan utläsa vilka material som är vanligast i 

denna studie. Detta tolkar jag som att läseböcker och bokstavsböcker är en viktig del i 

läsinlärningsprocessen. 

De resultat som visade sig i denna studie gällande läsinlärningsmetoder blev att LTG-

metoden, Wittingmetoden och STC-metoden var de metoder som intervjupersonerna 

använder i sin undervisning. Tre av fyra pedagoger har ett syntetiskt synsätt, de nämner att 

träning på bokstavsljud är det första de arbetar med vid läsinlärning. Två av fyra pedagoger 

anser att läsläxa är ett arbetssätt som bör användas vid de yngre åldrarna, då eleverna behöver 

träna på läsning både hemma och i skolan. Tre av fyra pedagoger nämner att högläsning och 

boksamtal är arbetssätt som stimulerar elevernas läsintresse. Eleverna ska få möjlighet till att 

lyssna på vuxna för att det utvecklar deras ordförråd. Samtliga pedagoger använder sig av 

bokstavsböcker och läseböcker som arbetssätt för att de anser att det är en del av 

läsundervisningen. Bokstavsböcker leder till att eleverna får träna på att forma och uttala 

bokstäver. Läseböcker är ett arbetsmaterial som utvecklar elevernas läsförståelse, och därför 

anser pedagogerna att det är viktigt att låta eleverna självständigt få välja bok. 

6.3 Arbetssätt för att fånga elevers läsintresse 
Det som framgår under intervjuerna är att pedagogerna anser att ett varierande arbetssätt 

stimulerar elevers läsintresse. Pedagogerna anser även att arbetsmaterialet man väljer att 

använda ska vara material som är anpassad för den klass man undervisar i, och att variation i 

undervisning är det viktigaste. Pedagogerna låter även eleverna självständigt välja läseböcker 

utifrån ett bestämt urval. Dock visade det sig att trots detta svar fanns det redan ett färdigt 

urval som skolan hade bestämt att använda sig av och utifrån det urvalet fick eleverna välja 

bok. Leimar i Fridolfsson beskriver att det är viktigt att eleverna självständigt får välja böcker 

för att det leder till att de tar ansvar för sitt lärande (2008: 94-95). Pedagog ett låter sina elever 

självständigt välja böcker fast det egentligen är skolan som bestämmer urvalet. Denna 

situation är något som många skolor står inför, då de ekonomiska förutsättningarna påverkar 

och styr urvalet av böcker. Detta medför att eleverna endast får välja bland ett urval av 
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böcker, istället för att fritt kunna välja den bok de önskar att läsa. Detta är förmodligen en 

vanlig situation oavsett om det gäller Sverige eller Turkiet. På grund av de ekonomiska 

förutsättningarna vi har, leder det till att vi inte har möjlighet till att låta våra elever 

självständigt välja det urval de vill ha. Den möjlighet vi kan ge våra elever här i Sverige är att 

låta de självständigt välja böcker utifrån urvalet. I Turkiet är de ekonomiska förutsättningarna 

inte densamma, då det är lag på att använda sig av samma material som skolverket ger. Vill 

man som lärare använda andra material än urvalet, är det läraren som får betala de resurser 

och material. 

Ett annat arbetssätt för att fånga elevers läsintresse är musik nämner pedagog fyra. Hon 

använder musik, sång och lek i sin läsundervisning för att fånga elevers intresse för läsning. 

Genom musik och lek lär eleverna att uttala bokstäver. Kullberg beskriver att elever lär sig 

skriftspråket genom att använda sig av olika sinnen. Genom att använda 

kommunikationssystem som till exempel musik, sång och lek lär eleverna även att läsa. Hon 

menar att när elever lär sig genom olika sinnen lär de sig med hela kroppen och med alla 

känslor. Genom att använda sig av sång, lek, rim och musik i undervisningen utvecklas 

elevernas i skriftspråk, och de får även känsla för språket (Kullberg, 2006: 9-11). Musik, sång 

och lek kan vara nyckeln till att fånga elevernas läsintresse samt att använda sig av olika 

sinnen kan det vara både vara roligt och lärorikt. Fridolfsson beskriver att elever bör hämta 

material ur sin egen värld genom; lek, sång och musik. Detta leder till kreativitet och så 

småningom vågar elever att skapa sina egna texter (Fridolfsson, 2008: 94-95). 

6.4 Metodernas betydelse vid läsinlärning 
Jämförelsen mellan Sverige och Turkiet vid läsinlärningen visar att det inte finns stora 

skillnader i läsundervisningen gällande metoder och arbetsmaterial. Pedagogerna använder sig 

av olika metoder, men som studien visar kan man hitta många likheter i metoderna, 

Wittingmetoden och STC-metoden är baserade på samma synsätt. Metoderna pedagogerna 

använder utgår från att träna på bokstavsljud i första hand. Pedagogerna både i Sverige och 

Turkiet har ungefärligt samma synsätt när det gäller undervisning vid läsinlärning. Trots att 

informanterna använder sig av olika metoder vid läsinlärning blev slutsatsen att metodvalet 

inte var det viktigaste i undervisningen. Myrberg poängterar att metodvalet inte har någon 

större betydelse. Det viktigaste är att ha kompetensen för metoden man har valt att använda i 

sin undervisning (Myrberg, 2009:101). Samtliga pedagoger menar att lärarens kompetens 

väger tyngre än metodvalet. Pedagoger behöver hitta sin lärarroll och sitt undervisningssätt. 

Det viktigaste är inte vilken metod man väljer att använda, utan att hitta ett arbetssätt som 
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fångar elevernas läsintresse. En kompetent lärare som är säker i sin lärarroll och har kunskap 

om metoden hen använder har bättre förutsättning att maximera elevernas lärande. 

Samtliga pedagoger nämner att ett varierande arbetssätt stimulerar elevernas läsintresse. Det 

är viktigt att lärare varierar undervisningen då eleverna behöver variation. Pedagogerna anser 

även att metoderna de använder inte är det viktigaste utan att läraren ska vara säker i sin roll 

och ska ha kompetens inom metoden som används. Om pedagogen är säker i sin roll, varierar 

sin undervisning och lägger inget större fokus på metoden, kan detta vara svaret på hur man 

motiverar elever till läsning. 

6.5 Sammanfattning av diskussion 
Studien visar att LTG-metoden, Wittingmetoden och STC-metoden är de metoder som 

pedagogerna använder vid läsinlärning. Högläsning, läseböcker, bokstavsböcker och läsläxa 

är de arbetsmaterial som pedagogerna använder sig av i läsundervisningen. Här kan man dra 

slutsats om att arbetsmaterialen inte skiljer sig särskilt och att metoderna de använder har 

samma synsätt. En åsikt som samtliga pedagoger delade var att pedagoger ska anpassa 

undervisningen och materialet efter elevernas behov och intresse.  

En faktor som kan ha betydelse för resultatet i PISA:s undersökningar kan vara elevernas 

bristande intresse för läsning. Det framkom att det är betydelsefullt för eleverna ifall de fritt 

får välja bok. Två av pedagogerna i denna studie ansåg att deras elever fick välja böcker 

självständigt, men det visade sig att eleverna fick välja utifrån ett litet urval böcker. 

Pedagogerna ansåg även att när eleverna självständigt fick välja bok, för att stimulerade deras 

läsintresse. Ett vinnande koncept vid läsinlärning verkar vara ett varierat arbetssätt och 

kombination av träning för läsförståelse och bokstavsljud. 

I PISA:s undersökning visade det sig att både Sverige och Turkiet ligger under genomsnittet 

inom läsförståelse. Detta kan bero på olika faktorer som även denna studie visar. En 

förklarande faktor skulle kunna vara valet av metoder vid läsinlärning inte har någon större 

betydelse, vilket många pedagoger lägger en stor vikt på. Pedagogerna i denna studie ansåg 

att metodvalet visade sig inte har någon större betydelse. Pedagogerna ansåg att lärarens 

kompetens var viktigare än metodvalet. 

I motiveringen till mitt ämnesval nämnde jag om vad PISA-resultaten visar, hur Sveriges och 

Turkiets situation gällande läsförmågan ligger till hos elever. En skillnad denna studie visar är 

att läroplanerna i Sverige och Turkiet skiljer sig när det gäller läsinlärning. I kunskapskraven 

för Turkiet beskrivs det att eleverna i årskurs 1 ska kunna läsa efter fyra månader (Müfredat, 
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2015). Detta kan vara en av de största faktorerna som påverkar PISA-resultaten. Denna 

skrivelse infördes år 2010 i den turkiska läroplanen och sedan dess har läsförståelse resultaten 

visat bättre i hela landet. I den svenska läroplanen beskrivs det i kursplanen att elever ska 

kunna läsa flytande i när de går ut årskurs 3 för att uppnå kunskapskraven (Skolverket, 

2011:227). Här kan man tydligt hitta skillnader mellan länderna, detta kan vara en av de 

största faktorerna som utgör skillnaderna. 

Denna studie kan förmedla att pedagoger inte bör fokusera på vilka metoder de ska använda, 

utan hitta den bästa metod som passar den klass man som pedagog undervisar i. Att våga 

kombinera metoderna med varandra för att hitta den bästa metod som passar den klass man 

undervisar i, kan påverka PISA-resultaten positivt. Utifrån denna studie kan pedagoger 

granska sitt eget synsätt gällande arbetssätt och metodval, på så sätt kan denna studie bidrar 

till något positivt och utvecklande gällande läsinlärning. 

7. Fortsatt forskning 
Om det skulle göras vidare studie inom det här området skulle jag vilja undersöka om elevers 

uppfattning gällande läsinlärning samt deras upplevelser vid läsinlärning. Det hade varit 

intressant att i en framtida undersökning kunna intervjua elever för att få reda på vad de 

tycker är meningsfyllt med läsning och hur de skulle vilja lära sig läsa. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Eda Keskin och är lärarstudent vid Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt 

examensarbete som handlar om läsförståelse i yngre åldrar och vill därför undersöka hur du 

som pedagog arbetar med läsförståelse i din undervisning samt vilka metoder du använder i 

din undersökning.  

Det kommer inte framgå i mitt examensarbete om någon enskild person har svarat utan denna 

intervju kommer att vara anonymt i examensarbetet. Jag är mycket tacksam om du kan vara 

med och hjälpa mig i detta examensarbete och ber dig fundera om du vill vara med och delta. 

Om du har några frågor ber jag dig kontakta mig på nedanstående uppgifter. 

Med vänlig hälsningar 

Eda Keskin  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 Vilka metoder använder du som pedagog i din undervisning vid läsinlärning? 

 Vilka material använder du som pedagog vid läsinlärning för dina elever? 

 Hur gör du som pedagog för att fånga elevernas läsintresse? 

 Har läsinlärningsmetoden någon större betydelse? 


