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Abstract
Sara Laidla (2014). Läsinlärning i lågstadiet: En läromedelsgranskning (Literacy learning in 

primary school: A teaching material examination). Independent Project, Swedish, Specialisation in 

Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of Humanities, Education 

and Social Sciences. 

The aim of this essay is to investigate what today’s literature, that teacher and teacher students 

faces, says about successful literacy learning in primary school. I will especially focus on what is 

perceived as crucial for pupils to learn to read. Is the method determent for how children learn, or is 

it the teacher’s personal skills?

     My qualitative teaching material research is based on five educational material books and one 

report. I have reviewed and analysed what my material tells about reading methods, teaching 

reading and teachers’ competence. 

     According to my teaching material investigation reading methods and teacher competence are 

equally important. There are a variety of methodologies and factors that may influence how to learn 

reading. Many writers and researchers have views on how to teach reading should be formed and 

what teaching competence is. 

     This study shows that there are no specific and effective method to teach all pupils to read. 

Being a competent teacher is to have knowledge of different methods and how to handle them in the 

best way in order to take advantage of childrens different learning styles.

Keywords: Literacy learning, primary school, reading methods, teaching reading, teaching 

competence
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Inledning
Att kunna läsa är en av våra mest grundläggande färdigheter, ständigt aktuell i skolan oavsett vilket 

ämne det handlar om. Det är för många människor en så pass självklar förmåga att de inte längre 

reflekterar över sin läsprocess. Det är precis som att kunna prata, gå och simma. När dessa förmågor 

väl har automatiserats blir det svårt att förklara och sätta ord på hur det egentligen gick till när man 

lärde sig att utföra dessa handlingar, speciellt om det var länge sedan detta skedde. Många håller 

nog med om att läsning är en förutsättning för att kunna ingå i samhällets gemenskap med tanke på 

att mycket runt omkring oss är uppbyggt utifrån att kunna förstå bokstäver, ord och meningar. Det 

kan vara alltifrån att se på tv-program, tolka vägskyltar och instruktioner till att kunna hantera 

mobiler och datorer, söka jobb, studera och handla. Dessa viktiga och vardagliga aktiviteter 

involverar läsning och vi förutsätts kunna läsa för att förstå informationen som konstant flödar i vårt  

samhälle. 

     Att kunna tolka skriftens språk, att läsa, är också en demokratisk rättighet i Sverige. Enligt 

dagens läroplan, Lgr 11, har skolan: ”i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället”, och dessutom 

ska eleverna ”kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga” (Skolverket, 2011, s. 9). Därför blir det betydelsefullt att veta hur jag som blivande 

lågstadielärare kan ge eleverna i skolan en god start i sin läsinlärning utifrån deras förutsättningar. 

Eftersom vi alla människor är unika så tror jag att samma villkor gäller för läsinlärningen, alla 

elever har olika sätt att lära och gynnas av en lärare som är såväl kompetent, dvs har och kan 

tillämpa kunskap, som engagerad, flexibel och lyhörd. Detta är mina egna uppfattningar. Men vad 

säger egentligen den litteratur som vi lärarstudenter och verksamma lärare kommer i kontakt med? 

Inte minst hur man ser på förhållandet mellan läsmetod och lärarkompetens när det gäller 

lågstadieelevers läsinlärning. Kan man t ex förlita sig på en bestämd metod eller är det snarare den 

enskilda lärarens kompetens som är avgörande? Vad är det som är betydelsefullt för lågstadieelevers 

läsinlärning? Hur kan jag som blivande lärare agera och tänka kring planeringen av en god 

läsundervisning? Då den didaktiska hur-frågan hittills inte har varit tydlig i min lärarutbildning och 

det endast återstår ett år innan mina kunskaper om elevers individuella läsprocess sätts på prov blir 

det givande och meningsfullt att ta reda på hur jag som blivande lärare kan ge alla elever en god 

start för en fortsatt utveckling i läsarbetets konst. 
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Syfte och frågeställningar
Mitt syfte är att undersöka vad litteratur, som dagens blivande och verksamma lärare möter, anser är 

betydelsefullt för en framgångsrik läsinlärning i lågstadiet. Jag kommer att speciellt fokusera på vad 

som uppfattas som avgörande för att elever ska lära sig läsa. Är det den metod som man arbetar 

efter eller är det lärarens personliga kompetens? Kan det vara så att den ena aspekten är mer 

dominant eller viktig än den andre, eller är de likvärdiga? Jag kommer inte att fokusera på vad 

primärforskningen säger och ställa forskningen mot de läromedel som jag undersöker utan inrikta 

mig på vad författarna i dessa verk förmedlar för uppfattningar. Undersökningen syftar alltså inte 

till att avgöra om de har ”rätt” eller ”fel” utan helt enkelt till att kartlägga vad de säger. Men att se 

vad som förmedlas om de frågor till verksamma och blivande lärare har ett intresse i sig, inte minst 

då denna litteratur kan tänkas få betydelse för den praktiska verksamheten. Därmed hoppas jag att 

denna uppsats även kan fördjupa mina kunskaper inom läsinlärning samt ge en översikt om vilka 

läsmetoder som en lärare kan använda sig utav i läsundervisningen.

Min huvudfråga är:

- Hur förhåller sig litteraturen till frågan om läsmetoder eller lärarkompetens är avgörande för 

elevernas läsinlärning?

Denna leder till ett antal följdfrågor:

- På vilka sätt kan läraren arbeta med läsinlärning i lågstadiet?

- Vilka faktorer framställs som viktiga inom en god läsundervisning?

- Hur ska den didaktiska kompetenta läraren vara?

Jag kommer också att uppmärksamma om det råder konsensus i dessa frågor eller om man har olika 

uppfattningar. 

Metod 
Jag kommer alltså att här göra en litteraturstudie. Man skulle också kunna kalla den för en  

läromedelsgranskning eftersom det är denna slags litteratur som undersöks. Därmed hoppas jag 

även kunna lägga en grund för en senare mer empirisk studie. 
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     Kvalitativa metoder är en typ av forskning som innebär att grundligt studera ett ämne för att få  

djupgående kunskaper. Den fokuserar på att undersöka meningsfulla och vardagliga situationer och 

att återge människors upplevelser, tankar och åsikter (Yin, 2013). Det kan med andra ord handla om 

att undersöka vad som står i olika texter och hur det framförs. 

     Metoden som min uppsats bygger på kan även kallas för en kvalitativ textanalys, vilket Pär 

Widén (2009) rekommenderar då texter eller skriftliga dokument av olika slag ska undersökas. 

Enligt Widén handlar kvalitativa textanalyser om ”att välja ut och förhålla sig till olika typer av 

texter och deras innehåll och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån ett väl avgränsat 

undersökningsproblem” (Wedin, 2009, s. 138). Att analysera skol- och utbildningstexter som 

producerats av personer som befinner sig i eller har kopplingar till utbildningens verksamhet kan 

både ge kunskap och en inblick i skolans vardagliga värld. Widén sammanfattar textanalysens 

genomförande i fyra steg där det första steget innebär att formulera en övergripande fråga för att 

kunna identifiera ett problem som ska analyseras. Detta steg förutsätter en översiktlig 

litteratursökning utifrån ett kunskapsområde som även leder till att undersökningsområdet 

avgränsas. I steg två gäller det att hitta ett lämpligt textmaterial som ska analyseras. Här är det även 

lämpligt att göra en tidsmässig avgränsning för materialet som ska förekomma i undersökningen. 

Det tredje steget innebär att söka och skapa analytiska teman där det finns en möjlighet att avgränsa 

eller utvidga sökningen ytterligare utifrån antal träffar. I det fjärde steget, där urvalet av materialet 

är klart, skapas kategorier som ordnas och detaljläses för att slutligen tolkas (Widén, 2009). Jag 

kommer fortsättningsvis i min uppsats att kalla metoden för en läromedelsgranskning. 

     Genomförandet av läromedelsgranskningen har gått till enligt följande:

1. Formulering av en övergripande fråga, min huvudfråga, för att avgränsa kunskapsområdet 

”läsning” och den översiktliga litteraturstudien till läsinlärning i lågstadiet, litteratur för 

verksamma och blivande lärare och texter på svenska.

2. En tidsavgränsning gjordes där material från år 2000 och framåt valdes.

3. Teman skapades så som läsmetod/-er, läsundervisning och lärarkompetens, men även andra 

faktorer som kunde ha betydelse för elevers läsinlärning söktes.

4. Urvalet av materialet resulterade i fem läromedelsböcker och en rapport. Materialet detaljlästes 

och kategorier skapades för att till sist tolka och formulera slutsater som knöts an till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

 7
!



     För att hitta mitt material har jag gjort sökningar i olika databaser med varierande sökord för att 

välja ut material utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Sökord som använts är 

”Läsundervisning*”, ”Läsning i lågstadiet*”, ”Läsprocess*”, ”Läsinlärning*” m m. Mestadels 

kommer mitt material från databasen LIBRIS, men jag har också gjort sökningar i databaser som 

Artikelsök, ERIC (Ebsco), Linguistic and Language Behavior och Skolverkets hemsida innan 

avgränsningen till svenska texter gjordes. Jag har även gjort besök på bibliotek för att utifrån titlar, 

innehållsförteckningar och ämnesord hitta texter som kan tänkas vara relevanta för min uppsats. 

Några av mina sökningar är dokumenterade och strukturerade i en sökmatris som finns i slutet av 

uppsatsen. Då det har varit ett omfattande och tidskrävande material som valts varvade jag med att 

läsa och skriva på min uppsats genom större delen av hela arbetsgången, dvs ca 10 veckor. 

Urval

Eftersom mitt intresse gäller vad som förmedlas till verksamma och blivande lärare, har jag utgått 

från svenska texter från år 2000 och framåt. Mycket av mitt material är översikter som refererar till 

material från före år 2000, men det påverkar inte min undersökning eftersom jag undersöker vad 

som är relevant idag, oavsett hur gamla undersökningarna är som detta grundar sig på. Många av 

författarna skriver om både läs- och skrivinlärning. Jag har försökt att hålla mig till läsning i den 

mån det går, men ibland behandlas dessa frågor så sammanvävt att de inte går att särskilja.

Uppsatsens disposition
Jag kommer först att kort presentera mitt material och även författarna. Därefter kommer en 

redogörelse för vad mitt material har att säga om det jag undersöker. Denna del följs av en 

diskussion där jag tolkar materialet och framför mina åsikter. Efter denna diskussion redogör jag för 

mina slutsater i anknytning till syfte och frågeställningar. Som avslutning följer en del där jag 

reflekterar över vilken kunskap denna uppsats har bidragit med samt om några nya tankar och 

frågor har väckts.

Presentation av materialet 
Utifrån mina sökkriterier har jag hittat fem översiktliga läromedelsböcker och en rapport, och dessa 

kommer alltså att ingå i min läromedelsundersökning. Alla böcker riktar sig till blivande och 
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verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Flera av dessa läromedel tar upp både läs- och 

skrivinlärning och introducerar läsaren i specialpedagogikens område. 

     Den första boken ingår i min egen lärarutbildning och är skriven av läromedelsförfattaren och 

universitetslektorn Elisabeth Berg (2011) och heter Läs- och skrivundervisning: Teorier, trender och 

tradition. Samtidigt som hon skriver om läs- och skrivundervisningens forskning, innehåll och 

metodik utifrån början av 70-talet till slutet av 90-talet gör Berg en egen studie där hon vill hitta det 

bästa arbetssättet för alla elever, dvs en jakt efter ultimata metoden. 

     Att ha eller sakna verktyg: Om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva är författad av 

docenterna Åsa Wengelin och Claes Nilholm (2013) som båda är engagerade inom 

specialpedagogiken. Författarna behandlar läsningens och skrivandets grundläggande 

utgångspunkter utifrån ett demokratiskt perspektiv samt diskuterar varför läs- och skrivsvårigheter 

uppstår, vad de innebär och vilka didaktiska aspekter som kan läggas på frågorna. 

     Den norska professorn inom specialpedagogik Jørgen Frost (2009), som gett betydelsefulla 

bidrag till den nordiska läsforskningen, skriver i boken Läsundervisning och läsutveckling om 

grundläggande principer inom läsundervisning. Han berättar även om olika metoder och faktorer 

som verkar för en positiv läsutveckling och hur lärarens praktiska kunskaper samverkar med de 

teoretiska. 

     Forskaren och professorn inom läs- och lärprocesser Caroline Libergs (2006) bok Hur barn lär 

sig att läsa och skriva riktar sig till pedagoger inom förskolan, de tidiga skolåren, fritidshem och 

specialpedagogiken och tar upp vad som är betydelsefullt då barn ska lära sig att läsa och skriva. 

Även denna bok har jag tagit del av under min lärarutbildning. Den behandlar bl a den tidiga läs- 

och skrivutvecklingen och samverkan mellan läsning, skrivning och samtalet. Liberg förklarar hur 

pedagoger kan arbeta med språkstimulerande aktiviteter, vad den senaste forskningen säger samt 

hur barns läs- och skrivutveckling kan kartläggas.

     Hasse Hedström är chefredaktör för lärarförbundets tidning Specialpedagogik och författare till 

boken (2009) L som i läsa, M som i metod: Om läsinlärning i förskoleklass och skola. Han 

sammanfattar och diskuterar läs- och skrivundervisningen, metoder som dominerat inom detta 

område och vad forskningen sagt under olika tidsperioder både nationellt och internationellt. 

Hedström presenterar hur olika lärare arbetar med läsinlärning i lågstadiet och intervjuar några 

svenska och välkända forskare som berättar hur de ser på metoder och läsinlärning. Han presenterar  

också vad dagens forskning säger om den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
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     Då både Frost (2009), Wengelin och Nilholm (2013) hänvisar till rapporten Rum för lärande: En 

studie av skickliga lärares arbete (1994) som är skriven av Lars Truedson kändes det naturligt att 

även få med denna trots att den är skriven före 2000. Den kan liksom övrig litteratur vända sig till 

verksamma och blivande lärare. Rapporten berättar om en svensk undersökning som gjordes i 

början av 90-talet av Skolverket för att ta reda på vad som kännetecknade framgångsrika lärare i 

den tidiga läs- och skrivinlärningen. I undersökningen granskades 20 lågstadielärare och deras 

undervisning genom intervjuer, enkäter och observationer. Lärarna som deltog var från olika platser 

i Sverige och hade ett gott rykte om sig när det gällde att få sina elever att bli duktiga läsare. 

Resultat
Här kommer nu en redogörelse för vad mitt material tar upp om läsmetod/er, läsundervisningen, 

lärarkompetens men även andra faktorer som har att göra med och påverkar läsinlärningen. 

Olika metoder och modeller

Att lära elever läsa är det många som har synpunkter på, så till att börja med kommer en 

presentation av nio metoder och modeller som förekommer i läromedelstexterna. 

Analytisk metod och Syntetisk metod

De två vanligaste och största huvudgrupperna inom den tidiga läsundervisningen brukar 

sammanfattas som den syntetiska och den analytiska läsmetoden. Fast dessa två är varandras 

motsatser så förespråkas en samverkan. De läromedelsböcker som tar upp dessa är Liberg (2006), 

Hedström (2009) och Berg (2011) mer eller mindre ingående. 

     Den syntetiska läs- och skrivmetoden ‒ som även kan benämnas som Phonics-metoden, bottom-

up-metoden och traditionell läsundervisning ‒ innebär att bokstäverna och deras ljud och ordens 

ljudkombinationer lärs in enskilt (delar) för att sedan kunna kombineras till en helhet som möjliggör 

att läsa en text. Varje steg måste vara väl inlärt innan det går att gå vidare till nästa. Här kommer 

läsförståelsen i andra hand då målet i den syntetiska metoden är en korrekt avläsning av orden.  

Läsning blir alltså en mekanisk process. Berg ser likheter mellan denna metod och den schweiziska 

utvecklingspsykologen Jean Piagets teorier om att utvecklingen för alla barn är densamma och 

följer en viss ordning (Berg, 2011). 

 10
!



     Den andra metoden som Berg (2011) presenterar är den analytiska metoden som även kan kallas 

för helhetsmetoden eller top-down metoden. Den utgår ifrån att en sammanhängande text (helheten) 

bryts ner till mening, ord, stavelser och ljud (delar) till att då återigen sammanfogas till en text 

(helheten). Enligt Berg kommer lästekniken här i andra hand och förståelse av texten i första hand 

(Berg, 2011). 

     Liberg (2006) väljer att kalla den syntetiska metoden för ljudmetoden och talar om en bottom-

up-process där läsaren går från bokstäverna/delarna till orden/helheten genom ljudning. Den 

analytiska metoden benämner hon helordsmetoden och beskriver den som en bottom-up-process. 

Men eftersom båda i praktiken blir väldigt lika anger hon att motsättningen mellan dem är 

illusorisk, den existerar alltså inte (Liberg, 2006).

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är vanlig inom förskola och i förskoleklasser och presenteras i Berg (2011), 

Frost (2009) och Hedström (2009). 

     Enligt Hedström (2009) ska Bornholmsmodellen passa bra att använda vid läsinlärning. Genom 

språklekar tänks den stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet. Studier visar att den 

främjar elever med läs- och skrivsvårigheter. Han skriver att:

Lekarna är upplagda för att väcka barnens nyfikenhet, lust och glädje för språket. Stor vikt läggs vid 
bokstavsinlärning och övningar i att lägga till, ta bort eller byta ut ljud och bokstäver i ord och undersöka 
vad som händer efter sådana förändringar” (Hedström, 2009, s. 40). 

Wittingmetoden

Wengelin och Nilholm (2013) likställer Wittingmetoden med Bottom up-metoden, dvs den 

syntetiska metoden. Den handlar alltså om att utgå från delen för att komma åt helheten. Två 

betydelsefulla aspekter inom denna metod är symbolfunktionen och förståelsen. Dessa aspekter 

måste i början av undervisningen hållas isär. Författarna förklarar kortfattat att Wittingmetoden 

innebär att eleverna först får utföra självständiga och förberedande läsövningar som ska utveckla 

begreppsbildning och språklig kompetens. Detta sker genom skrivna, muntligt berättande samt 

genom att beskriva och urskilja språkljud utifrån lyssnande. Därefter sker symbolinlärningen där 

eleverna tränas i att knyta an olika språkljud till det talade språket, symboler och bokstäver. Först 

vokaler och konsonanter och sedan j-, ng-, sje- och tje-ljud. Sista fasen är sammanljudningen där 

eleverna i små steg får laborera med bokstäver och ljudning, granska språkstrukturer och bygga ord 
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samt bearbeta ord genom drama, bild och avlyssning (Wengelin & Nilholm, 2013). Denna metod 

presenteras även av Hedström (2009) som en etablerad metod för läsinlärning från 70-talet, mest 

känd i samband med läs- och skrivsvårigheter. 

LTG

LTG-metoden behandlas av Berg (2011), Liberg (2006), Hedström (2009) samt Wengelin och 

Nilholm (2013). 

     På flera ställen nämner Berg (2011) LTG-metoden, där LTG ska utläsas läsning på talets grund. 

Hon hänvisar bl a till Ulrika Leimars bok Läsning på talets grund: Läsinlärning som bygger på 

barnets egna språk. Där framhävs denna metod som ett alternativ till den syntetiska- och analytiska 

metoden som utvecklades i Sverige på slutet av 1960-talet av Leimar. LTG kan användas både i den 

grundläggande och fortsatta läs- och skrivundervisningen där målet är att barnen ska lära sig att läsa 

och skriva utifrån sitt talade språk och sina egna upplevelser och intressen. Berg skriver även att 

Leimar tilldelar den analytiska och syntetiska metoden olika karaktärsdrag men att de kompletterar 

varandra (Berg, 2011). Vidare berättar Wengelin och Nilholm (2013) att LTG inte utgår ifrån redan 

befintligt material utan syftet är att läraren och eleverna skapar texter tillsammans utifrån 

gemensamma upplevelser som exempelvis studiebesök. LTG-metoden innefattar fem faser som 

läraren och eleverna går igenom. Den första fasen innebär att läraren och eleverna tillsammans 

samtalar och kommer överens om vad texten ska innehålla. I den andra fasen bidrar eleverna med 

ord och meningar som skrivs upp av läraren på tavlan i samband med att orden ljudas, för att bilda 

den gemensamma texten. I den tredje fasen ska läraren dela ut individanpassade uppgifter av den 

nyproducerade texten till eleverna för att i den fjärde fasen låta eleverna enskilt läsa texten 

tillsammans med läraren. Slutfasen innebär att eleverna arbetar extra med utvalda ord (Wengelin & 

Nilholm, 2013).

Läsläror

Både Wengelin och Nilholm (2013) samt Hedström (2009) skriver om läsläror, men även Frost 

(2009) som väljer att kalla denna metod för läsundervisning.

     Läsläror eller läseböcker för att lära barn att läsa har funnits sedan mitten av 1800-talet. 

Innehållet och upplägget är i ständig förändring då böckerna ofta utgår ifrån nutidens samhällsbilder 

och kulturer. Processen i läsläror innebär att bokstäver och korta ljudenliga ord som anses lättare 
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lärs in före de bokstäver och ord som anses vara svåra, långa och ljudstridiga. Barnet måste 

behärska grunderna innan denne introduceras för nya steg, vilket även ger läraren förmånen att följa 

barnens läsutveckling. Läsningen får inte vara alltför svår och barnet ska inte uppleva känslan av 

misslyckande. Många läsläror innehåller flera olika läsnivåer och övningsböcker av olika slag 

tillkommer. Det är vanligt att läraren väljer vilka böcker som ska köpas in och därmed får möjlighet  

att kritiskt granska materialet som ska användas i läsundervisningen (Wengelin & Nilholm, 2013).

Skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning innebär att eleverna lär sig läsa genom att först skriva på datorn.  

Grundaren till denna metod är den norske lärarutbildaren och pedagogen Arne Trageton. Denna 

metod har inget vetenskapligt belägg men Trageton har själv gjort en undersökning som pågick 

under fyra år i 14 länder där eleverna arbetade i par och producerade egna texter. Efter två år fick de 

börja skriva med penna. De visade sig att eleverna lärde sig läsa tidigare och skrev längre samt 

bättre texter än de elever som fick en traditionell läs- och skrivinlärning. Precis som i beskrivningen 

av undersökningen går metoden till så att eleverna ska experimentera och leka med språket där 

temaarbetet rekommenderas. Utifrån vana och tillgång till datorer kan eleverna arbeta i grupp och 

par då Trageton anser att elever lär av varandra i det sociala samspelet. Datorn ska ha enkla 

verktygs- och ordbehandlingsprogram med teckenstorlek 72. I början ska eleverna bekanta sig med 

tangentbordet då de kan leka sekreterare för att sedan gå på bokstavsjakt och producera ord och 

egna texter med hjälp från läraren. I denna metod kan eleven arbeta med bokstäverna i sin egna takt 

och komma i kontakt med genrer som poesi, brevskrivande, läseboks- och tidningstexter.  

(Hedström, 2009). Denna metod förekom endast i Hedströms (2009) bok. 

Storbok och Lillbok - Kiwimetoden 

Storbok och lillbok, eller Kiwimetoden som den kallas i Sverige, bygger på nya zeeländska studier 

där forskaren Don Holdaway (1979) ville ta reda på hur barn hade lärt sig att läsa och skriva tidigt 

innan de kom till skolan. Det visade sig att det meningsfulla läsandet för många barn startade 

utifrån sina favoritberättelser och i närvaro med en stödjande vuxen som visade textens funktion.  

 För att få användning av denna metod i förskolan och skolan kopierade Holdaway 

favoritberättelserna till en stor bok som fanns i klassen så alla barn kunde bli delaktiga i den 

gemensamma läsningen. Små böcker i form av enkla faktatexter och berättelser med olika 
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svårighetsgrad skapades också och därmed grundades Storbok och Lillbok. Arbetet utgår från att 

läraren börjar med att högläsa ur en storbok för att sedan involvera eleverna i läsningen, därefter 

blir det samtal om ljuden och bokstäver i mindre grupper med läraren som handledare. Slutligen får 

eleverna läsa självständigt och på egen hand (Wengelin & Nilholm, 2013).

Läsinlärning i sju steg

Maj J Örtendals metod Läsinlärning i sju steg tränar elevers fonologiska medvetenhet samtidigt som 

läsinlärningen sker parallellt. Målet är att eleverna ska knäcka läskoden tidigt och genom att följa 

en god strategi lära sig läsa enkla texter, dels för att elever med läsinlärningsvårigheter tidigt ska få 

hjälp och dels för att inte självförtroendet ska drabbas av motgångar. Metoden är strukturerad, sker i 

långsam takt och lämpar sig väl för enskild nybörjarundervisning i arbete med små grupper. I det 

första steget ska eleven lära sig att dela upp orden i mindre delar (ljudsegmentering) för att i det 

andra kunna höra ordet som bildas när ljud presenteras (ljudsyntes). I det tredje steget ska ord 

byggas med hjälpmedel som penna, dator, bokstavskort eller magnetbokstäver. För att i det fjärde 

steget kunna förstå sambandet mellan bokstäver och ljud som utvecklas till att läsa. I det femte 

steget diskuteras ordens betydelse och det sjätte steget består av läsövningar där det sker en 

upprepad läsning av orden. Läsläxa för eleven sker i det sjunde och sista steget men bara om 

sammanljudningstekniken fungerar bra hos eleven. Innehållet i läxan ska repetera det som har 

förekommit i undervisningen (Hedström, 2009).

Debatten kring den ”bästa” metoden

Jag har nu presenterat ett antal metoder. Naturligtvis uppstår frågan om någon kan säga om den ena 

är bättre än den andra. Läskrigsdebatten, som jag kallar den för, är svår att undvika och den 

diskuteras i Wengelin och Nilholm (2013), Berg (2011), Liberg (2006) och Hedström (2009).  

     Berg tar kort upp den nationella och internationella debatten om vilken läsmetod som är den 

bästa, en debatt som existerat under flera decennier. Hon utgår ifrån Anita Hjälmes bok Kan man bli 

klok på läsdebatten och skriver att kampen står mellan den analytiska metoden, Whole language, 

med fokus på helhetsperspektiv samt skapandet av goda lässtrategier och den syntetiska metoden, 

Phonics, som handlar om att ljuda ord (Berg 2011).

     Wengelin och  Nilholm (2013) berättar också om den oräkneliga mängden undersökningar som 

gjorts för att försöka svara på frågan om det är ”phonics” eller ”whole language” som är den bästa 
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läsundervisningsmetoden. Detta ledde slutligen till tre större utredningar under 90-talet som skulle 

göra slut på läskriget. I dessa utredningar konstaterades det att det viktigaste var att fokusera på hur 

insatt läraren var i läsundervisningen, elevernas förutsättningar och aspekter som påverkar eleverna 

och deras utveckling. Jakten på hitta den mest effektiva metoden för läsning var alltså över. 

     Precis som Wengelin och Nilholm (2013) samt Berg (2011) skriver Liberg (2006) om att tidigare 

forskning har varit oense om vilken läsmetod som är bäst, ljudningsmetoden (syntetiska metoden) 

eller helordsmetoden (analytiska), men att forskningen idag inte vill se en motsättning utan i stället 

hävdar att det är viktigt att kombinera dessa metoder i läsundervisningen (Liberg, 2006).

God läsundervisning

Den goda läsundervisningen har även uppmärksammats utan att man direkt knyter den till en 

specifik metod eller modell. I princip alla böcker jag studerat säger något om hur undervisningen 

ska utformas för att gynna elevernas läsutveckling. Jag kommer redan här beröra lärarkompetens 

som nästa avsnitt handlar om. Det beror på att texterna väljer att ta upp aspekter om undervisning 

och lärare samtidigt. Därför är det svårt att skilja dessa åt. 

     Berg (2011) refererar till Mats Myrbergs bok Att skapa konsensus om skolans insatser för att 

motverka läs- och skrivsvårigheter. Det var ett konsensusprojekt som startades på 90-talet i bl a 

USA och Sverige gällande läs- och skrivsvårigheter med målet att nå enighet när det gäller vilka 

faktorer som bäst bidrar att utveckla elever till goda läsare. Läraren ska enligt några huvudpunkter 

ha en bred och praktisk metodkompetens som innefattar en teoretisk förståelse samt kunna skapa 

meningsfulla och motiverande sammanhang för eleverna. Det ska även finnas en systematik i 

undervisningen; struktur och aspekterna läsa-skriva-tala måste samverka i en god läs- och 

skrivmiljö. Metoderna som förekommer i undervisningen ska vara vetenskapligt utvärderade och 

dokumenterat framgångsrika. Vidare hänvisar Berg (2011) till Catherine Snow och skriver att 

fonologisk avkodning och visuell uppmärksamhet är tidskrävande men grundläggande vid läsning 

och de anses också som viktiga inom internationell forskning. Engagemang, förståelse av 

läsningens syfte, positiva förväntningar i samband med läsning och tillgången till nivåbaserat 

läsmaterial beskrivs som betydelsefullt för eleven. Enligt Berg (2011) så betonar Snow och Judith 

Langer att motivation och entusiasm är grundläggande förutsättningar vid läsinlärning men de 

framhäver även värdet av att se läsning som en social aktivitet (Berg, 2011).
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     Den framgångsrika undervisningen utmärks genom att den utgår från elevers erfarenheter och 

intressen, har god balans mellan ordning och frihet, är levande och aktuell och ställer tydliga krav 

på eleverna. Undervisningen sätter eleven i fokus och inte metoden. Den lär eleverna att ta ansvar 

samtidigt som den är anpassad efter varje individs utvecklingsnivå. Mål som prioriteras är att 

utifrån elevernas intresse skapa lust- och meningsfull undervisning (Truedson, 1994).

     Frost (2009) förespråkar den lärarstyrda undervisningen framför den enformiga läseboksstyrda  

då han skriver att barns olika förutsättningar är annorlunda idag om han jämför med tidigare. Han 

menar att då många av dagens barn är mer krävande ‒ otåliga när det gäller att prestera, väljer nöje 

före nytta och har svårigheter att acceptera när det aktiva deltagande inte alltid är en möjlighet ‒ 

krävs det en lärare med naturlig auktoritet och kontroll över vad som händer i klassen samtidigt som 

den är flexibel. Denna varierade undervisningsform förutsätter omfattande kunskap, läsmetodisk 

erfarenhet och kontinuerliga observationer av elevernas läsutveckling. Det som ger undervisningen 

en god kvalitet, hävdar Frost och hänvisar till internationell forskning, är att en erfaren lärare 

individanpassar undervisningen utifrån varje elevs skilda förutsättningar (Frost, 2009).

    Liberg (2006) berättar om viktiga aspekter inom forskning: ”barn som är fonologiskt medvetna, 

har en mycket god prognos när det gäller förmågan att bryta koden” (Liberg, 2006 s. 22). Med detta 

menar hon att när barn förstår att ett ord består av flera olika bokstavsljud och har kunskap om hur 

ljud och ord hänger ihop, dvs fonologisk medvetenhet, så ökar chansen att de lyckas knäcka koden 

och därmed lär sig läsa. Liberg hänvisar även till forskning som konstaterat att samverkan mellan 

språkliga förmågor som att kunna återge satser och berättelser, ha ett stort ordförråd och kunna 

medverka som en aktiv samtalsparter har en stor betydelse för läsinlärningen. Hon säger även att 

det är viktigt att veta att alla barn inte följer samma steg och hastighet i sin läsutveckling utan väljer 

olika vägar. Hon belyser den traditionella läsundervisningen som problematisk eftersom alla barn 

där förväntas lära sig läsa utifrån samma förutsättningar och att det endast finns ett sätt att läsa 

(Liberg, 2006).

Den didaktiskt kompetenta läraren

I kontrast till modell- och metod-tänkandet står föreställningar om den kompetenta läraren som 

avgörande faktorn för framgångsrik läsinlärning. Flera författare i den undersökta litteraturen 

skriver även specifikt om hur den skickliga och kompetenta läraren ska vara. Detta avsnitt blir i 

förhållande till de tidigare kort. Det beror på att när den undersökta litteraturen tar upp denna aspekt 
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så behandlas den kortfattat. Man anser uppenbarligen kompetensen som viktig, men man har inte så 

mycket att säga om den mer specifikt. Det blir mer generella påståenden som kommer att redovisas 

här men de utvecklas och diskuteras just inte i litteraturen. 

     Precis som Berg (2011) refererar Wengelin och Nilholm (2013) till Snow m fl. som hävdar att 

barn kräver en individanpassad undervisning med olika material för att lära sig att läsa. Men det är 

inte fråga om slumpmässiga ihopplock. En framgångsrik läsinlärning hänger på lärarens skicklighet 

och kompetens att medvetet kombinera faktorer som gynnar elevers olika förutsättningar. Läraren 

måste ha kunskaper om hur läs- och skrivprocessen fungerar. Författarna hävdar även att 

lärarkompetensen är viktigare än att eftersträva Metoden med stort M och stödjer dessa 

ståndpunkter framförallt på Snow m.fl men även från en studie av Terrence Tivnan och Lowry 

Hemphill (2004) (Wengelin & Nilholm, 2013).

     Enligt Skolverkets undersökning är den skickliga läraren positiv, lösningsfokuserad och öppen 

för förändringar. Andra kännetecken är att läraren reflekterar kontinuerligt över sin undervisning 

och över hur barn lär sig och utvecklas samt är trygg i sin yrkesroll och har ett bra samarbete med 

kollegor, elever och föräldrar (Truedson, 1994).

     Hedström (2009) anser att en kompetent lärare ska ha kännedom om att: 

Det finns många sätt att lära sig läsa. För att kunna utgå ifrån elevernas olika inlärningsstilar, ta tillvara 
deras egna erfarenheter och bygga vidare på deras starka sidor, måste de lärare som har hand om den 
första läsundervisningen ha en välfylld verktygslåda av olika arbetssätt, metoder, pedagogiska knep och 
material. Olika elever kräver olika metoder och också ofta inslag från flera olika metoder (Hedström, 
2009, s. 5).

Därmed ses lärarens kompetens inte bara som pedagogisk kunskap och färdigheter. Den tänks 

också innefatta sådant som social kompetens och vad man skulle kunna kalla ”rätt” attityd till 

sin lärargärning. 

Språklig medvetenhet

Berg (2011) hänvisar till Maj Björk, Liberg, Bente Hagvert Eriksen och Herdís Pálsdóttir och 

hävdar att språklig medvetenhet är en betydelsefull förutsättning vid läs- och skrivinlärningen, 

både för att knäcka koden och för att automatisera läsningen. Språklig medvetenhet, eller 

metalingvistisk medvetenhet som det också kan kallas, är ett begrepp som introducerades på 

80-talet. Det innebär en förmåga till perspektivsbyte, att få en distans till språket och betrakta 

det som ett objekt för att kunna samtala om det. Detta skapar en reflektion och medvetenhet 

om språkets olika funktioner och former. Språklig medvetenhet innefattar fem olika aspekter: 
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fonologisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk 

medvetenhet och pragmatisk medvetenhet (Berg, 2011). 

      Fonologi är detsamma som ljudlära. Här handlar det om att skapa en förståelse för  

funktion, kombination och uttal av de minsta och betydelsebärande språkljuden. Med 

morfologi avses en ordbildningslära, kunskap om hur de små betydelsebärande språkljuden 

sätts samman till ord. Syntaxen handlar om att grammatiskt bygga och kombinera ord till 

fraser och satser, dvs meningar. Inom semantiken strävar man efter en förståelse av ords 

betydelse utan att lägga tonvikt på hur tolkningen av orden passar situationen och yttrandet, 

då detta behandlas i nästa aspekt. Den pragmatiska medvetenheten fokuserar slutligen på att 

bli medveten om hur språket används i praktiken där yttranden har olika funktioner i olika 

sammanhang (Liberg, 2006).

Diskussion
Det är nu dags att diskutera det som har framkommit i mitt resultat. Jag kommer att tolka 

författarnas åsikter om elevers sätt att lära, lärarkompetens och framställningar av metod/-er utifrån 

den ordning som texterna presenterades i början av min uppsats. Vad som tydligt framgår och 

indirekt utesluts hos författarna kommer också att kritiskt belysas.

Text 1: Elisabeth Berg - Läs och skrivundervisning: Teorier, trender och tradition 

(2011)

Berg lyfter fram vikten av att som lärare ha teoretiska och praktiska kunskaper samt en mångfald av 

metoder och till slut släpper hon teorin om att det existerar en ultimat metod för en effektiv läs- och 

skrivundervisning. I slutet av sin bok skriver Berg: 
Den ultimata metoden existerar däremot som ett förhållningssätt. Detta ställer stora krav på lärarens 
kompetens, intuition och förmåga att kunna reflektera över sin undervisning. Det är med den grunden som 
en varierad och meningsskapande undervisning kan bedrivas, som passar gruppen eller den enskilde 
eleven bäst vid ett givet tillfälle. Detta kräver i sin tur att läraren behärskar många metoder, arbetssätt och 
material och har balans mellan formalisering och funktionalisering av undervisningen (Berg, 2011, s. 
236).

Detta tolkar jag som att det inte finns ett sätt att lära, en specifik metod som gäller för alla barn, 

utan att det är lärarens kunskap om olika metoder och hur de kan användas som är avgörande för 

elevers läsinlärning. Därmed blir lärarens kompetens minst lika viktig som läsmetoden som används 

för en framgångsrik läsundervisning. 
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     Det verkar även som att Berg (2011) ser på läsning och skrivning som två kompletterande 

faktorer. Dock blir jag skeptisk när hon använder rubriker som ska täcka både läsning och skrivning 

men tenderar att fokusera mera på det ena. Som exempel kan nämnas att hon endast tar upp läsning 

när hon behandlar den syntetiska läs- och skrivmetoden.

Text 2: Åsa Wengelin & Claes Nilholm - Att ha eller sakna verktyg: om möjligheter 

och svårigheter att läsa och skriva (2013)

Wengelin och Nilholm (2013) nämner ett flertal gånger och hänvisar till en rad olika författare, att 

lärarens kompetens är viktigare än att hitta den mest effektiva och åtråvärda metoden. De 

eftersträvar en kompetent och skicklig lärare som är medveten om barns olika sätt att lära vilket jag 

tolkar som att de kräver en kunskap och öppenhet hos läraren om olika läsmetoder för att kunna 

anpassa undervisningen individuellt. Det står inte klart och tydligt att den kompetenta läraren ska ha 

kunskap om olika metoder, men med tanke på att författarna tydligt och kort beskriver fyra 

specifika metoder utan att värdera dessa är det rimligt att anta att de förespråkar denna kompetens 

hos läraren. Båda är även medvetna om den existerande mångfalden av olika modeller vid läsning 

och skrivning och deras liknelser samt att barn lär sig läsa och skriva på olika sätt och i olika takt.

Text 3: Jørgen Frost - Läsundervisning och läsutveckling (2009)

Frost (2009) anser att den skickliga läraren ska kunna individualisera läsundervisningen utifrån 

elevers förutsättningar. Han förklarar att den läseboksstyrda undervisningen förutsätter att alla barn 

följer samma utveckling, att de tar samma steg vid samma tidpunkt ‒ och att det inte stämmer 

överens med verkligheten. Olika barn utvecklas på olika sätt. Frost tycks använda ”system” i 

betydelsen ”läsmetod”. Om jag förstår Frost rätt så skulle det innebära att det krävs en skicklig 

lärare som behärskar flera metoder eller system för att kunna individualisera läsundervisningen. 

Därmed anser jag att Frost värderar metoden lika högt som lärarens kompetens. 

Text 4: Caroline Liberg - Hur barn lär sig att läsa och skriva (2006)

Precis som tidigare författare verkar Liberg (2006) anse att alla barn har olika sätt att lära, men hon 

nämner att det grammatiska läsandet, som jag identifierar som syntetisk metod, som typiskt för barn 

som håller på att lära sig att läsa och hänvisar till att forskning förespråkar den fonologiska 

medvetenheten. I detta fall har jag svårt att förstå om hon framhäver metod eller kompetens hos 
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läraren i läsundervisningen. Jag måste även påpeka att jag i vissa fall hade svårt att hänga med i 

hennes diskussioner som jag upplevde som ganska röriga då hon hoppade mycket mellan olika 

begrepp och använde olika ord för metoderna. De metoder hon tydligt nämner är den syntetiska 

metoden, den analytiska metoden och LTG. De två första behandlas dock under andra namn. Den 

syntetiska och analytiska metoden går hon kort igenom men LTG beskrivs inte mer ingående utan 

hon konstaterar bara att den fungerar som ett hjälpmedel. 

Text 5: Hasse Hedström - L som i läsa, M som i metod: Om läsinlärning i förskoleklass  

och skola (2009)

Jag upplever att Hedström (2009), tillsammans med andra verksamma lärare och forskare, 

förespråkar ett tydligt budskap som sammanfattas på bokens baksida: ”Det finns många olika 

teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder 

för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov ” (Hedström, 2009). Det vill säga, 

lärarens kompetens är lika viktig som läsmetoden. Då Hedström även får med detaljrika 

beskrivningar av olika metoder och konkreta förslag på hur läsundervisningen skulle kunna 

utformas i översiktsboken om läsmetoder, visar det på att han förespråkar denna 

kunskapskompetens hos den kompetenta läraren. Likaså belyser han vad verksamma lärare och 

forskare tycker om de olika metoderna och det råder många starka meningar om vad man ska 

förespråka och inte, precis som jag upplever att det är i verkligheten.

Text 6: Lars Truedson - Rum för lärande: En studie av skickliga lärares arbete (1994)

Även denna text berättar om hur den skickliga läraren ska vara och agera samt hur undervisningen 

ska utformas för att tillgodose elevers olika förutsättningar för att utveckla sin läsning. Det som är 

intressant med denna rapport är att den tar upp elevernas möjlighet att påverka undervisningen, här 

finns en strävan att höra vad de tycker och tänker. Därmed lyfts ett elevperspektiv fram på ett sätt 

som inte varit lika tydligt i de andra texterna. Det som är tråkigt är att Truedson inte berättar mer 

ingående om vilka metoder som många av lärarna blandar i sin undervisning. De enda metoderna 

som nämns, och endast vid namn, är ljudningsmetoden, LTG och läsläror. Jag som läsare blir 

nyfiken och vill veta mer om vilka metoder som kan förkomma, hur de används och vad de innebär 

för de skickliga lärarna. Dock är denna rapport ingen översiktstext av samma slag som de andra här 

studerade och det är ju inte heller Truedson som har gjort själva undersökningen utan han redovisar 
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endast dess resultat. Undersökningen berättar endast hur undervisningen ser ut hos 20 lärare som 

anses vara skickliga och denna omfattning är enligt mig väldigt liten med tanke på hur många lärare 

det finns i Sverige som kan tänkas vara skickliga och kompetenta.

Slutsatser
Syftet med denna uppsats formulerades inledningsvis som att undersöka vad litteratur, som dagens 

blivande och verksamma lärare möter, anser är betydelsefullt för en framgångsrik läsinlärning i 

lågstadiet. Vad som är avgörande för att lära elever att läsa med ett fokus på läsmetoder, 

lärarkompetens men även andra faktorer som kan vara betydelsefulla i läsinlärningen. För att nu 

återknyta till syftet och till de frågor som jag utgick ifrån när jag påbörjade min 

läromedelsgranskning. Jag kommer här att kortfattat presentera mina slutsatser. Jag börjar med min 

huvudfråga som sedan följs av de tre följdfrågorna. 

Läsmetod eller lärarkompetens? 

Genom att granska den litteratur som blivande lärare och verksamma lärare kan tänkas komma i 

kontakt med har jag kommit fram till att aspekterna lärarkompetens och läsmetod betraktas som lika 

viktiga för läsinläsningen. Att vara en kompetent lärare innebär faktiskt att ha kunskap om många 

olika metoder och hur man hanterar dessa på bästa sätt så att man kan ta till vara elevers olika sätt 

att lära. 

Arbeta med läsinlärning?

Lika svårt som att säga vilken metod som är bäst och mest effektiv är det att sammanställa vilka 

metoder som finns i denna mångfald av teorier och hypoteser som tas upp. Men att känna till och 

kunna använda sig utav flera olika metoder verkar vara något som många författare och forskare 

förespråkar. Speciellt poängterar många vikten att utgå från elevernas olika förutsättningar när 

läraren involverar metoder i läsinlärningen.

Viktiga faktorer inom läsundervisningen?

Hur läsundervisningen ska se ut finns det även många som har synpunkter på men det är ändå ett 

antal faktorer som man framhäver som viktiga när det gäller att främja elevers läsinlärning i 
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lågstadiet. Undervisningen ska vara strukturerad, utgå från elevernas intressen och ställa tydliga 

krav på eleven. Den ska även vara meningsfull och lustfylld, lära eleverna att ta ansvar, innefatta en 

samverkan mellan aspekterna läsa, tala och skriva och vara individanpassad. Undervisningen ska 

också vara aktuell, levande och involvera språkliga förmågor, ha ett stort utbud av olika och 

nivåbaserat läsmaterial som tillgodoser elevernas olika sätt att lära och innehålla vetenskapligt 

utvärderade läsmetoder.

Didaktiskt kompetent lärare?

Den didaktiskt kompetenta läraren ska enligt läromedelsgranskningen ha kunskap om läs- och 

skrivprocessens funktion, olika metoder, material och faktorer som påverkar och gynnar den 

individanpassade undervisningen och i sin tur eleven. Läraren ska vara flexibel, lösningsfokuserad, 

positiv och fokusera på elevernas starka sidor genom att ta tillvara deras erfarenheter. Att vara trygg 

i arbetsrollen och ha ett gott samarbete med eleverna, deras föräldrar och kollegor är också något 

som ska eftersträvas. 

Att utforma läsundervisningen med målet att utgå från den språkliga medvetenheten och dess fem 

aspekter sägs också vara betydelsefullt för att eleverna i lågstadiet ska börja läsa och så småningom 

kunna automatisera läsningen.

Avslutande reflektioner
Jag kommer att börja med att belysa om det är något jag har saknat i de texter som har granskats 

och berätta om vilka kunskaper och insikter jag fått genom denna läromedelsgranskning. Detta 

avsnitt följs av att problematisera användningen av min metod och avslutningsvis redogör jag för 

om det är några nya frågor som har väcks och ger förslag på vidare forskning. 

Egna tankar

Det har varit både intressant och lärorikt att få granska och analysera vad material som vänder sig 

till blivande och verksamma lärare anser är viktigt när det gäller elevers läsinlärning i lågstadiet, 

men samtidigt så saknar jag saker i dem. Då det visat sig utifrån denna läromedelsundersökning att 

lärarkompetensen är lika viktig som metoden blir jag förvånad och ställer mig frågande till att 

översiktsböckerna inte tar upp och berättar mer om den mångfald av metoder som existerar. Den 
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enda som gör det kontinuerligt är Hedström (2009), alltså i en av sex texter, men det är ju inte så 

konstigt då den verkar vara en metodbok. Något som jag även saknade i översiktsböckerna var att få 

veta vad elever tycker är viktigt i sin läsundervisning. Ett elevperspektiv borde förespråkas och 

göras mer tydligt i det material som presenteras för oss lärarstudenter och verksamma lärare. Varför 

inte involvera deras åsikter, utöver lärares och forskares, när man diskuterar framgångsrika faktorer 

för läsinlärningen?

      Trots detta så har jag också fått upp ögonen för att det finns en mängd olika metoder som både 

har sina för- och nackdelar. Jag har även insett att det är viktigt att känna till olika metoder och att 

kritiskt kunna granska dem och se hur de används i olika situationer. När jag har tagit del av 

litteraturen så har det även slagit mig att just denna metodpresentation och metoddiskussion, som 

jag efterfrågar i litteraturen, till stor del saknas i min utbildning. Jag har t ex erfarenheter av att det 

under en vfu-period (praktik) visade sig att skolan arbetade enligt en metod som jag under min 

utbildning endast stött på till namnet. Jag upplever även att det är ett fokus för många lärarstudenter 

att hitta den mest effektiva och rätta metoden istället för att förstå innebörden i att behärska flera 

olika metoder för att främja elevers olika sätt att lära. Varför detta budskap inte framgår mer tydligt 

är det svårt för mig diskutera då min uppsats har ett helt annat fokus. Men jag kan konstatera genom 

mina egna erfarenheter att det är en fråga som fortfarande existerar och vore värd att undersöka.

     Därför är jag, personligen, tacksam över att jag har fått möjligheten att skriva denna uppsats och 

fått ett tillfälle att teoretiskt utforska några metoder både från forskare och verksamma lärare. Jag 

hoppas även att andra som kan tänkas läsa min uppsats förstår vikten av att läraren individualiserar 

undervisningen. För att jag ska kunna bli en kompetent lärare som är trygg och har erfarenhet av 

olika metoder krävs det att jag exponeras för olika metoder och får möjlighet att testa och använda 

mig av så många som möjligt för att kunna stötta elevers olika sätt att lära. Jag är även medveten 

om att användningen av olika metoder för att individualisera undervisningen kan påverkas av 

många faktorer. T ex hur stor elevgruppen är, hur elevgruppen är sammansatt, hur många pedagoger 

som finns, pedagogernas kunskaper samt de ekonomiska resurserna gällande material.

     Här följer ett citat ur Lgr 11 som jag tycker att varje lärare bör ha i åtanke när hon eller han 

planerar sin undervisning, oavsett ämnesområde: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2011, s. 8). 
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Undervisningen bör alltså anpassas till individen och sätta eleven i fokus, precis som många 

författare och forskare poängterar i litteraturen.

Metodkritik

Då det ingick i min läromedelsgranskning att tolka och analysera andra författares åsikter och 

tankar var det stor risk att bli alltför subjektiv, speciellt eftersom jag är ensam i min undersökning. 

Yin (2013) skriver att den kvalitativa forskningen kräver en öppenhet om att forskarens egenskaper 

och personliga roll kan komma att påverka undersökningen och dess resultat. Jag är medveten om 

detta och har försökt att vara så objektiv det går för att tolkningarna inte ska speglas av mina egna 

tankar och åsikter. För att undvika misstolkningar lästes materialet ett flertal gånger. Jag har även 

försökt att vara kritisk till allt material jag gått igenom. Eftersom det granskade materialet handlade 

om teoretisk kunskap är jag medveten om att den inte alltid kan omsättas i den praktiska 

verksamheten. Med tanke på uppsatsens omfång valde jag bort kvalitativa metoder som intervjuer 

och observationer som annars tydligt hade kunnat kopplat det teoretiska med det praktiska och på så 

sätt varit givande för mitt kommande yrke.

Nya frågor och vidare forskning

Nya frågor som har väckts är om verksamma lärare idag verkligen använder renodlade metoder i sin 

undervisning eller kombinerar dessa med inslag av egna erfarenheter? Hur pass medvetna är de om 

vilka metoder som existerar och kan namnge samt berätta om deras grunder? Det skulle med andra 

ord vara intressant att praktiskt få ta del av och undersöka hur läsundervisningen ser ut i lågstadiet. 

Då jag nu har teoretiska grunder om läsinlärningen, som även skulle kunna fördjupas ännu mer, 

öppnas möjligheter för en vidare undersökning och kommande uppsats. Det kan handla om att 

undersöka hur en skola eller olika lärarlag inom samma skola gör i detta fall genom t ex 

observationer och intervjuer. Det skulle även vara intressant att få ta del av vad eleverna själva 

tycker om sin läsundervisning, ett område som inte är synligt bland det läromedel som jag har 

undersökt, det är ju trots allt eleverna som ska lära sig att läsa. 
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Bilaga: Sökmatris

1.Databas 2. Sökord

3. Sökstrategi:
Kombination av ämnesord, sökord, 
fritext eller särskilt fält, 
avgränsningar(limits) t ex årtal, språk, 
ålder.

4. Antal 
träffar

5. Ange artikelns förste 
författare samt årtal för 
text eller texter du valt 
utifrån denna sökning 
(om ingen lämna tomt)

Libris
2014-04-03

Läsundervisning* 1. Enkel sökning på sökord
2. Avgränsning: Svenska
3. Avgränsning: Ämne, Uppfostran och 

undervisning 
4. Avgränsning: Typ, Bok
5. Avgränsning: Mina bibliotek, Örebro 

universitetsbibliotek
6. Avgränsning: Utgivningsår 2000-
7. Granskning av ämnet, manuellt urval 

enligt problemformulering
8. Val av böcker för läsning

529
305
230

201
117

61
19

3

Berg, Elisabeth (2011)

Frost, Jørgen (2009)

Hedström, Hasse (2009)

Elbro, Carsten (2004)

Libris
2014-04-15

Läsprocess* 1. Enkel sökning på sökord
2. Avgränsning: Svenska
3. Avgränsning: Ämne, Uppfostran och 

undervisning
4. Avgränsning: Typ, Bok
5. Avgränsning: Mina bibliotek, Örebro 

universitetsbibliotek
6. Avgränsning: Utgivningsår 2000-
7. Granskning av ämnet, manuellt urval 

enligt problemformulering
8. Val av böcker för läsning

358
208
176

161
122

46
11

2

Borgström, Håkan (2006)

Liberg, Caroline (2006)
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