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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre rektorers samt tre lärares perspektiv ser ut på 

läsinlärning, faktorer som kan påverka läsningen samt den pedagogiska miljön i årskurs ett. 

Tre av intervjuerna var med lärare från årskurs ett och där observerade vi även en lektion, de 

resterande tre intervjuerna var med de rektorer som arbetade på samma skola som lärarna. Vi 

valde att jämföra en liten-, mellan- samt stor skola och med vår kvalitativa studie intervjuade 

vi både lärare och rektorer för att få en bredare syn på läsinlärning på skolan där de arbetade 

och på sätt se om de svarade olika. I resultatet kan vi se att svaren skiljer sig åt men att det 

även finns likheter mellan skolorna och att lärarnas arbetssätt skiljer sig åt. De faktorer som 

kan påverka elevernas läsning samt läsinlärning är klassrumsmiljön, bibliotek, läxor, 

hemmiljö, lärare (kön, ålder, erfarenhet, engagemang) samt schema (hur ofta förekommer 

läsning?). 
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1. Inledning 

Text och dess budskap är något som varje människa kommer att behöva ta del av då samhället 

är uppbyggt av text vart än ögat når. Detta gör att det ställs höga krav gällande läsning hos 

varje individ och intresset för bokstävers former börjar oftast uppmärksammas redan i ett 

tidigt stadie. Detta forskningsområde har intresserat oss då läsinlärning introduceras för barnet 

redan innan denne börjar i skolan men dock visar forskning att svenska elevers läskunskaper 

försämras allt mer. Med detta vill vi fråga lärare och rektorer hur de anser att faktorerna vi 

valt kan påverka elevernas läsning. PISA undersökningen från 2012 visade att svenska 15 

åringars läskunskaper har försämrats allt mer under de senaste åren och Sverige har utvecklats 

sämst av alla OECD-länderna (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). 

Detta fick oss att fundera om våra redan förbestämda faktorer kan ha någon inverkan på detta 

resultat.  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 nämner vilket ansvar 

skolan har med att informera elever och vårdnadshavare om hur utbildningen är uppbyggd 

samt vilka mål eleven ska uppnå. Är inte skolan och hemmet överrens om detta så anser vi att 

det kan leda till problematik för elevens läsinlärning. Ett exempel är om läraren använder sig 

av läsläxa och detta inte uppskattas av vårdnadshavaren då den exempelvis inte har möjlighet 

att lyssna på eleven eller känner sig osäker kring bedömningen i hur eleven läser. Detta kan 

leda till en negativ påverkan i elevens läsinlärning av den orsaken att eleven behöver höra att 

den är duktig för att det ska vara intressant för eleven att fortsätta sin utveckling i läsning. Om 

vårdnadshavaren påpekar alla läsfel eleven gör kan detta leda till att eleven känner sig osäker 

på att fortsätta läsa och likaså om vårdnadshavaren inte har möjlighet att lyssna, så därför är 

det viktigt att vårdnadshavaren visar intresse och engagemang. 

Vår undersökning kommer att inriktas på vissa faktorer som kan påverka läsinlärningen redan 

från årskurs ett. Vi har valt att undersöka detta ur ett lärar- och rektorperspektiv och kommer 

därför ställa frågor till lärare samt rektorer om de olika faktorer som vi tror kan påverka 

elevernas läsinlärning. Vi vill veta hur läraren i fråga arbetar, hur denne undervisar läsning 

samt hur läraren fångar elevernas intresse. Rektorerna intervjuas för att se om det är någon 

skillnad på lärarens samt rektorns syn på läsinlärning på dess skola. Under våra 

verksamhetsförlagda perioder på lärarutbildningen märkte vi att det är viktigt som lärare att 
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undervisa eleverna från grunden. Det är även viktigt att läraren i fråga ser varje elev som en 

egen individ då alla elever påverkas av olika faktorer och lär sig på olika sätt.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika lärarna och rektorer resonerar om olika 

faktorer som enligt forskning påverkar läsinlärningen samt hur de skapar en miljö som gynnar 

läsinlärning i årskurs ett. 

2.1 Frågeställning 

Hur resonerar rektorer i tre olika skolor kring elevers läsinlärning? 

Hur resonerar lärare i tre olika skolor kring elevers läsinlärning? 

Hur skapas miljön för läsinlärningen? 

Finns det skillnader och gemensamheter? 
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3. Bakgrund  

I bakgrunden presenteras vad läroplanen tar upp om läsning, centrala begrepp, läsningens 

historia, forskning kring läsning samt vad som kan påverka läsinlärningen. 

3.1 Läroplanen 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 nämner att 

undervisningen ska fånga elevernas intresse för att de ska vilja lära sig läsa. Eleverna ska även 

få tillfälle att bearbeta olika skrifter med varandra samt enskilt. Något som även poängteras i 

läroplanen är att eleverna ska få läsa skönlitteratur från olika tidsepoker samt länder.  

I det centrala innehållet för svenska i årskurs 1-3 finns det tre punkter under rubriken läsa och 

skriva som handlar om läsning. Den ena punkten tar upp läsningens olika strategier som 

behövs för att förstå de skrivna orden i texten. Den andra punkten som kan kopplas till läsning 

är om textbearbetning. Eleven måste kunna läsa för att kunna upptäcka och rätta till möjliga 

fel i sin text. Tredje punkten handlar om förmågan att koppla rätt ljud till rätt bokstav. 

3.2 Centrala begrepp 

Läsinlärning är ett begrepp som kommer tas upp vid flera tillfällen i denna studie. För att få 

en förklaring till begreppet så delas det upp i två ord läsning och inlärning. Läsning är något 

som kräver tid och tålmodighet för att utvecklas och Nationalencyklopedin (2013) skrev om 

läsningens två delar, avkodning och förståelse. Avkodning är förmågan att känna igen det 

skrivna ordet och förståelse är att kunna tolka textens innebörd. Nationalencyklopedin skrev 

även om inlärning vilket är förmågan att upptäcka och införskaffa erfarenheter med hjälp av 

sin omgivning och detta sker främst utifrån språket. 

Kompensatorisk är ett begrepp som i vår studie kommer handla om hur en pedagogisk 

verksamhet arbetar för att det ska vara så rättvist som möjligt i klassrummet. Detta kan vara 

svårt då lärarens roll är att se varje elev som en egen individ, som har olika förutsättningar 

och lär sig olika snabbt. Enligt Nationalencyklopedin (2013) handlar kompensatorisk 

undervisning om att ge alla elever samma möjlighet att klara av skolan och ta igen olika 

moment om de har hamnat efter. 
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3.3 Läsningens historia 

Manguel (1999) skrev om två lertavlor som hittades år 1984 och på dem kunde tecken 

urskiljas som skrevs på 3000-talet före Kristus. På denna tid var det inte ord som lästes utan 

det var tecken som symboliserade dagens ord. År 383 efter Kristus ansågs det vara onormalt 

att läsa tyst men det förekom mer och mer men under 900-talets början syntes detta alltmer i 

Sverige.  

Manguel skrev även om den senare delen av medeltiden då det främst var adeln och det högre 

borgerskapet som skulle kunna läsa och skriva men det fanns människor från dessa 

samhällsklasser som ansåg att läsa och skriva var något för de fattiga prästerna. Det var de 

barn som hade en läskunnig amma eller moder som lärde sig läsa och skriva i tidigt stadie. 

Det var först när de kunde läsa som en informator anställdes (om familjen hade möjlighet så 

bekostades detta) men det var dock endast pojken som undervisades av den manliga 

informatorn. Det var först på 1400-talet som de flesta familjer både fattiga såväl som rika 

hade råd och anställde en informator åt sina söner men då ansågs det att pojkarna i familjerna 

skulle undervisas med andra pojkar och inte i närheten av sin familj. Flickorna däremot fick 

undervisning hemma av modern men det diskuterades om flickornas undervisning skulle ske 

antingen offentligt eller privat. I de högre samhällsklasserna hade dock flickorna redan 

påbörjat sina studier i skolan där de förbereddes inför deras kommande tid i klostret. 

Läsinlärningen gick dock inte till på samma sätt som i dagens skola utan eleverna fick en text 

som de studerade och lärde sig, det var dock ingen lärare som gick igenom och ljudade orden 

eller förklarade ordens betydelse. Eleverna fick försöka lära sig det här själva eftersom det 

ansågs att förståelse inte behövdes för att kunna läsa. Louis Dringenberg (1410-1477) var den 

som ändrade undervisningsmetoden då han ansåg att eleverna behövde förståelse för att lära 

sig något så han förklarade och gick igenom läsningens grunder samt de grammatiska 

reglerna. 

Kåreland (1994) tog i sin bok upp om hur barnboksutgivningen ökade under 1800-talet samt 

att det började ställas högre krav på litteraturen till de unga. Det började publiceras 

pojkböcker samt flickböcker och dessa skiljde sig från varandra då pojkboken hade flera 

inslag av humor så väl som äventyr men regler och känslor skrevs det inget om. Flickboken 

handlade om livet i hemmet då flickorna under denna tid skulle leva sin vardag i hemmet och 

därmed inte arbeta någon annanstans. Ett återgående tema i litteraturen som var tillägnad 

flickorna handlade om kärlek och väntan på att mannen i deras liv skulle komma. När 
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folkskolan och dess stadga startade år 1842 så blev fler barn läskunniga i Sverige men det var 

dock fortfarande de högre samhällsklasserna som hade tillgång till böcker i hemmet och 

därmed läste bättre. Redan på 1800-talet fanns det skolbibliotek men det var inte fören år 

1911 som det första barnbiblioteket kom till Sverige. Som tidigare nämnts i texten så skiljde 

sig flickböcker och pojkböcker sig åt men under 1930-talet ändrades detta. Flickboken fick en 

ny vändning då berättelserna började handla om dess arbete utanför hemmet och ett 

återkommande ämne var de unga kvinnornas roll som hembiträde.  

Kåreland (1994) fortsätter att skriva om böckernas utveckling enda fram till 1990-talet och 

1945 är det året som den nutida svenska barnboken fått sin första framgång. Det var under 

förevarande tid som illustrationerna började ta plats i barnbokens värld. ”Bilden har många 

funktioner. Den informerar och ger kunskap, den suggererar och påverkar. Ofta talar den 

mer direkt till oss än det tryckte ordet.” (Kåreland 1994, s. 38). Det var under denna tid som 

högläsning tog fart, det syntes tydligt i skolan vilka barn som fått tagit del av detta i hemmet 

då dessa barn hade en bättre språkmedvetenhet än de resterande barnen som inte kommit i 

besittning av tillgång till högläsning. På 1970-talet utvecklades nutidens faktabok främst för 

förskolan men även för att barnboken ansågs vara för fantasifull och detta kritiserades, det 

behövdes en bok som var anständig såväl som undervisande vilket var faktabokens budskap.  

Ämnen som tidigare inte hade nämnts i barnböcker fick under denna tid en vändning och det 

skrevs faktaböcker om hur barn blir till samt åldrandet med mera. 

Under 1990-talet börjades det diskuteras om barnens försämrade läsförmåga då det fanns 

annat som fångade barnens intresse såsom television samt filmer och lusten att läsa var inte 

lika prioriterat. Tidigare var det ekonomin som satte gränser för huruvida familjerna hade 

tillgång till böcker men under 1990-talet var det hemmets inställning till litteraturen som 

hindrade utveckling av läsandet. Det var nu viktigt att barnen fick tid samt möjlighet att sitta 

och läsa i böcker och behålla den positiva andan kring läsning. Alla barn hade inte samma 

möjligheter hemma, vissa fick lyssna på böcker nästan varje dag medan andra knappt såg en 

bok innan skolstart. Därför var det viktigt att barnen fick tillgång till böcker i skolan och finna 

lusten att läsa då den möjligheten kanske inte fanns i hemmet. Rätt svårighetsgrad på det som 

barnen skall läsa skrev Kåreland var viktigt samt att böckerna inte skulle vara för tjocka, 

innehålla bilder samt handla om något som barnen kunde relatera till. Roliga och spännande 

böcker är något som låg högst i barnens önskan om hur en bra bok ska vara. Ett stort ämne i 

litteraturen under denna tid var relationen mellan barn och förälder till exempel hur jobbiga 

föräldrar ansågs vara men det visar sig i slutet att barnet behöver sina föräldrar. Dock kunde 
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berättelsen handla om barn som får ta den vuxnas roll i hemmet då den vuxne inte var kapabel 

till det.  

3.4 Forskning kring läsning och läsinlärning 

Under 1800-talet satte forskningen om läsning igång på ett helt nytt sätt än tidigare då 

hjärnans process under läsning sattes i fokus. Manguel (1999) nämnde två franska forskare 

vid namn Michel Dax och Paul Broca som båda har gjort separata forskningar men kommit 

fram till liknande resultat. Deras forskning visade att det är den vänstra hjärnhalvan som är 

den dominerande delen då det kommer till språket och läsningen. Manguel (1999) nämnde 

även Professorn André Roch Lecons som ansåg att det inte bara var hjärnan som behövdes när 

det kommer till språket och läsningen utan människan måste bli lärd av någon som vet hur 

läsningen går till.   

Det finns ännu ingen forskning som har bevisat helt hur människan lär sig läsa men något som 

är säkert är att olika områden i hjärnan har en stor del i läsprocessen men det är något 

ytterligare som används dock vet inte forskarna än vad detta är. Olson & Gayan (2002) 

tolkade Leppaenens m.fl., (1999) studier som handlade om att undersöka huruvida barnet har 

något som kan påverka läsutvecklingen då vissa av deras släktingar har det, detta för att tidigt 

kunna hjälpa barn med svårigheter och på sätt underlätta läsinlärningen. 

3.5 Vad som kan påverka läsningen 

Som tidigare nämnts finns det faktorer som påverkar elevernas läsinlärning och i detta avsnitt 

kommer några av dessa redogöras. Smith (1997)  menade att förstår inte eleverna det 

meningsfulla med att kunna läsa så kan det leda till att de inte lär sig läsa. Han menade också 

att om eleverna förstår sambandet mellan bokstav och ljud så underlättar detta för eleverna i 

läsning. Allyn (2012) nämnde tio åtgärder som bör användas av läraren vid lässvaga elever för 

att underlätta dess läsning. De olika åtgärderna är: inte döma eleven utan se till att olika 

svårighetsgrader på böckerna finns, variera materialet, ge tid till att hinna diskutera, olika 

hjälpmedel som till exempel ordlister och datorer, läsning under deras nivå för att stärka 

elevernas självförtroende, återberätta och reflektera texten, uppmuntra eleverna att läsa 

samma text flera gånger, gör läsningen till en individuell tävling genom att ställa en timer och 

på så sätt se hur långt eleven hinner läsa för att nästa gång hinna läsa fler sidor, eget val av 

bok samt en miljö som inspirerar barnen till att finna glädjen i läsning. Smith (1997) menade 

att läraren inte ska vara för snabb med att lära eleverna allting då det kan bli rörigt för 
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eleverna så därför har han skrivit nio regler som läraren kan vänta med. Dessa nio regler är: 

grammatik, fonetik, alfabetet utantill, uttalet på alla ord behöver inte vara helt korrekt, 

gissandet av olika ord gör inget, tillåt eleven läsa fel, rätta inte eleven när den läser fel, var 

inte för snabb med att ställa diagnos samt blanda inte in skrivning i läsningen.  

I Pia Rosanders avhandling som publicerades i januari 2013 stod det om hur lärare bedömde 

elever utifrån deras personlighet och inte utifrån kunskap och detta leder till att pojkar utsätts i 

högre grad negativt då de är vanligare att flickor är de ordningssamma.  

Lärare måste arbeta kompensatoriskt när det kommer till läxor så att alla elever får utvecklas i 

sin takt och därför är det viktigt att läraren i fråga vet hur den ska göra anpassade läxor. Detta 

kommer i sin tur leda till framgång hos eleverna (Carr, 2013). ”Homework is often a 

contentious issue for students, parents, and teachers. When utilized properly, homework can 

be a valuable tool for reinforcing learning that takes place in the classroom.” (Carr, 2013, s. 

169). För att eleverna ska utvecklas med hjälp av läsläxor är det viktigt att hemmet visar sitt 

engagemang genom att sitta med, lyssna samt hjälpa till om det behövs. Carr menade även att 

det är viktigt att läraren håller god kontakt med hemmet så att de vuxna vet vad som gäller vid 

läsläxan. Om läxorna ska vara så effektiva som möjligt är det viktigt att eleverna förstår 

innebörden, varför de får läxor samt vilket syfte läxan har och detta är lärarens uppgift att se 

till. ”Teachers should not assign homework as a matter of routine, rather, only when there is 

a specific purpose.” (Carr, 2013, s. 174).  

Morrow & Gambrell skrev (2000) att det är viktigt att börja med sagoboksläsning redan under 

de första levnadsåren. Att starta på rätt nivå är betydelsefullt och rätt anpassad bok att börja 

med är bilderboken. Ninio & Bruner (1978) hänvisades av Morrow & Gambrell (2000) att 

vårdnadshavaren går igenom olika steg som diskussion, uppmuntran samt frågor som barnet 

har kring boken när den läser för sitt barn. Det är viktigt att barnet redan vid tidig ålder får 

lyssna när någon annan läser då det har visats ge goda framgångar när barnen kommer upp i 

ungdomsåren. Då kommer de redan ha förståelse för det skrivna språket och förstå att det 

muntliga språket skiljer sig från det skriftliga språket (Clay, 1979 & Smith, 1978 se även 

Morrow & Gambrell, 2000).  

Läsmaterialet bör vara varierande så att alla elevers intresse fångas men de vuxna individerna 

bör inte oroa sig över om barnen läser samma bok flera gånger om eftersom intresset för 

boken finns och de lär sig ändå (Smith, 1997). Finner inte läraren rätt svårighetsgrad på 

materialet kan detta medföra läs- och skrivsvårigheter hos eleverna (Fridolfsson, 2008). Hon 
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skrev även att nyexaminerade lärare inte bör undervisa i läsinlärning då de inte känner till 

läroprocessen. Morrows (1983) hänvisade utifrån Morrow & Gambrell (2000), att en studie 

har visat att rektorer, lärare och vårdnadshavare ansåg att barn inte ska läsa för att det är roligt 

utan för att utveckla sitt ordförråd samt förstå texten. Detta anser dock inte Oldfather & Dahl 

(1994) samt Turner (1995) som hänvisades av Guthrie & Wigfield (2000) då dessa menade att 

det som avgör elevernas engagemang och inre motivation till läsning är om de får läsa för 

nöjets skull. Carey m.fl. (2013) tolkade Gambrell (2011) som menade att det inte alltid är bra 

att läsa för nöjets skull och få välja egna böcker då de lässvaga eleverna kan välja böcker som 

ligger över deras läsförmåga. Lärarens roll är då att ge tips på andra böcker som passar 

elevernas förmåga samt intresse. När barnet finner motivation så läser denne mer och det i sin 

tur leder till ökad förståelse samt lässkicklighet (Guthrie & Wigfield, 2000).  Det är lärarens 

uppgift att forma klassrummet så att det passar alla elevers lust till att lära sig läsa (Roskos & 

Neuman, 2002). Böcker i klassrummet är något som stimulerar eleverna positivt till att vilja 

lära sig läsa och det är viktigt att böckerna såväl som olika ordbilder i klassrummet placeras 

på en nivå som passar elevernas längd (Neuman, 1999 se även Roskos & Neuman, 2002). 

Sokal m.fl. (2009) gjorde en undersökning som visade att pojkar som ansåg läsning som något 

feminint har visat större framgång i läsning när en kvinna läst för dem i jämförelse med de 

som tränade läsning med en manlig individ. Ansåg pojkarna att läsning var neutralt eller 

maskulint så påverkades inte deras läsning av vilket kön som tränade läsning med dem. Hur 

ofta en elev bör läsa nämnde Gambrell (2011) som hänvisades av Carey m.fl. (2013), han 

ansåg att när eleverna börjar skolan så bör de beröra läsning dagligen. I början räcker det med 

att eleverna kommer i kontakt med läsning cirka tio minuter om dagen sedan kan läraren 

försiktigt öka längden på läsningen och detta under en lång period så att eleverna hinner finna 

engagemang samt intresse för böcker.  

Som det nämndes ovan har läsning i tidig ålder stor betydelse för barns läsutveckling och 

Vernon-Feagans m.fl. (2002) nämnde att det har uppvisats skillnader mellan låginkomst 

familjer och medelinkomst familjer i Amerika. I de hemmen där ekonomin inte var så hög 

visade det sig påverka barnens resultat negativt inom läsning då de presterade 11-25 procent 

sämre än de barn som levde i medelinkomst familjer. (Children’s Defense Fund, 1994 se även 

Vernon-Feagans m.fl. 2002). Vernon-Feagans m.fl. menade att det inte är familjens struktur 

som försämrade barnens förmåga att lära sig läsa utan det är familjens ekonomi vilket ledde 

till att alla inte hade råd med böcker vilket även kan ses idag. Det har framställts antaganden 

till att förklara varför de fattigare barnen presterar sämre, den första hypotesen är om 
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prematur- och öroninflammations barn som kan ha försenad utveckling vad det gäller 

handlingen att läsa (Carnegie Corporation, 1994, se även Vernon-Feagans m.fl. 2002). Det 

andra antagandet som Vernon-Feagans m.fl. (2002)  nämnde var hur stimulerande miljön är 

som barnet lever i. Desto mer stimulerande miljön är ju rikligare språk får barnet och detta 

leder till att barnet får ett bredare ordförråd och får då lättare att lära sig läsa samt förstå 

texternas budskap. Det är 90 procent av medelinkomst familjerna som har varit på ett 

bibliotek någon gång och endast 43 procent av låginkomst familjerna (Baker m.fl. 1995, se 

även Vernon-Feagans m.fl. 2002). Hart & Risley (1995) hänvisade utifrån Vernon-Feagans 

m.fl. (2002) att det har visats att barn som besöker bibliotek och kommer i kontakt med 

böcker under tidigt stadie underlättar sin läsinlärning, därför blir låginkomst barnen mer 

utsatta då det ovan visar att de mer sällan kommer i kontakt med böcker än medelinkomst 

barnen.  

Skolbibliotek är en faktor som kan påverka elevernas läsinlärning och lusten att vilja läsa. 

”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för 

att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 

behov av material för utbildningen.” (Bibliotekslagen § 5, SFS 1996:1596).  

Innan denna studie så skulle faktorer väljas och detta gjordes genom att studera fem olika 

handböcker
1
 om läsning. Faktorerna som tilltalade oss mest var de faktorer som handböckerna 

upplyste oftast:   

 klassrumsmiljö 

 bibliotek 

 läxor 

 hemmiljö 

 lärare (kön, ålder, erfarenhet, engagemang)  

 schema (hur ofta förekommer läsning?)  

Vi ansåg att dessa faktorer kunde uppvisa intressanta skillnader och likheter i det pedagogiska 

arbetet och att även den pedagogiska miljön kan uppvisa skillnader och likheter. Dessa 

faktorer använde vi oss av som utgångspunkt när vi utformade intervjufrågorna 

                                                           
1 Handbook of reading research volume I, Handbook of reading research volume II, Handbook of 

reading research volume III, Handbook of early literacy research, The science of reading: a handbook. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Under vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ intervjustudie, där okonstlade och 

direkta frågor ställdes som gav uttrycksfulla svar (Trost, 1997). Vi ansåg att en intervjustudie 

var relevant då kontakten med de svarande blev intim och samtidigt kunde vi utveckla 

frågorna beroende på vad den intervjuade läraren svarade. Vi framförde även några frågor till 

rektorn på den skolan som den intervjuade läraren arbetade på, då de kanske har en annan 

synvinkel trots att de arbetar på samma skola som läraren. Vi ansåg det viktigt att låta läraren 

få välja intervjuplats då vi ville vara i en miljö som får dem att känna sig trygga. ”Inte sällan 

säger man sig att det intervjuade skall få bestämma var man skall hålla till. Om nu en person 

är så snäll att den ställer upp för en intervju så skall väl hon eller han också få rätt att fatta 

det beslutet.” (Trost, 1997 s.42). Detta var även angeläget då vi var två som intervjuade vilket 

kan få läraren att känna sig underlägsen. Om önskemålet förekom att den intervjuade ville ha 

någon med sig så fick de självfallet det eftersom det är betydelsefullt att den intervjuade 

upplevde trygghet. Lantz (2007) nämnde om intervjuaren är nervös kan det leda till 

svårigheter i koncentrationen och denne kan då glömma värdefullt material till uppgiften. 

Därför valde vi att sitta med båda två vid intervjutillfällena eftersom att ingen av oss var 

speciellt insatt i hur en intervju utförs och detta bidrog då till nervositet. Genom att använda 

sig av intervjuer så kan intervjuaren lära sig att anpassa sina frågor beroende på vem som 

tillfrågas samt om den tillfrågade inte förstår frågan. Något som även personen som intervjuar 

lär sig är att tolka människans kroppspråk som visar olika känslor och detta kan ha en 

betydande roll i vad personen svarar.  

Under observationerna fick vi vara med och se hur vanligen en lektion i läsinlärning går till då 

ingen av oss har någon erfarenhet av undervisning i läsinlärning. Vi valde att berätta för 

eleverna varför vi var där samt att vi skulle anteckna hur läraren undervisade på lektionen så 

att eleverna kunde koncentrera sig på undervisningen och inte sätta fokus på oss. Vi 

uppmärksammade även eleverna att det var läraren vi skulle granska. 

I denna studie förekommer hög reliabilitet eftersom vi har undersökt vår frågeställning med 

hjälp av intervjuer samt observationer. ”Inte sällan menar man med reliabilitet att en mätning 

vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning.” (Trost, 1997, s. 99). 

Skulle vi ställa våra intervjufrågor samt genomföra observationerna igen så skulle vi få 
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samma resultat. Validiteten och reliabiliteten i denna studie är hög i och med att vi undersökte 

hur de olika faktorerna påverkar läsinlärningen ur tre olika perspektiv, lärare, rektorer och den 

pedagogiska miljön. Då vi utförde intervjuer kunde vi ändra frågorna ifall det behövdes om 

någon av de intervjuade inte förstod vad vi menade.  Eftersom vi intervjuade tre lärare, tre 

rektorer och observerade tre pedagogiska miljöer fick vi nio synvinklar på hur faktorerna kan 

påverka läsinlärningen och detta förstärker validiteten ytterligare. Utifrån de faktorer som vi 

fann i forskningen bildades intervjufrågor som ställdes till lärare och rektorer.  

4.2 Urval 

Studiens syfte var att höra olika resonemang kring läsinlärning av lärare i årkurs ett då 

svenska elevers läsning blir allt sämre. För att få så stor variation som möjligt på frågorna 

valde vi att gå till tre olika stora skolor då vi ville se om skolans storlek hade någon betydande 

roll. De skolorna vi valde var, en liten (cirka 20 elever), en mellan (cirka 150 elever) samt en 

stor (cirka 350 elever). Vi genomförde sammanlagt sex intervjuer varav tre intervjutillfällen 

var med lärarna och tre tillfällen var med rektorerna men enligt Trost (1997) så är det lämpligt 

att ha fyra eller fem intervjuer för att det ska vara lätthanterligt. Vi såg dock att detta inte 

räckte då vi ville jämföra dessa tre skolor och även höra rektorernas synvinkel. Trost nämnde 

även att barn lever i nuet och därför är det svårt för dem att minnas och det blir lätt att de 

svarar utifrån det som ligger närmast i tiden. Så vi valde att inrikta oss på att intervjua lärare 

då vi ansåg att de kunde ge oss en bredare bild av verksamheten.  

Vi tog ingen hänsyn till ålder, kön såväl som arbetslivserfarenhet inom yrket då vi ansåg att 

det bara var bra om vi fick ta del av olika aspekter inom läsning. Som det ser ut i dagens 

samhälle är det inte så vanligt med manliga lärare som arbetar i årskurs ett så i vår studie var 

det tre kvinnliga lärare som deltog och alla var utbildade lärare. Det var olika åldrar på lärarna 

och alla hade arbetat olika länge med undervisning i läsning. Den första intervjun var med en 

lärare och den var för oss någon som vi kände sedan innan, vi bestämde att göra på detta sätt 

så att vi fick testa hur det var att intervjua en person. De rektorer som intervjuades hade både 

manligt och kvinnligt kön samt olika lång erfarenhet inom yrket. 

4.3 Genomförande 

Fem av de intervjuade blev kontaktade av oss via ett missiv (se bilaga 1) och vi fick positiv 

respons av alla. Den sjätte intervjuaren kände vi sedan innan så hon kontaktades personligen 

utav oss via telefon. Sedan fortsatte vi ha kontakt via e-post och de intervjuade fick själva 
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komma med förslag om intervju- samt observationstillfälle eftersom att vi ville vara med på 

en lektion där de olika lärarna undervisade i läsning. Vi bestämde redan innan intervjuerna att 

både skulle sitta med men att den ene antecknade svaren medan den andre ställde frågorna. 

Enligt vår uppfattning så var detta ett bra sätt då vi ville visa de intervjuade att vi lyssnade 

aktivt samt att vi kunde uppfatta dess reaktion på de ställda frågorna (Trost, 1997). Vi började 

med att besöka den ”lilla” skolan där läraren som vi redan kände arbetade dels för att vi ansåg 

det tryggt att börja med en ”liten klass” samt att läraren i fråga var välbekant och i denna klass 

går ettan, tvåan och trean, de är tio stycken elever tillsammans. Under vår observation fick 

årskurs ett vara med förskoleklassen i rummet bredvid. Som tidigare nämnts så berättade vi 

först om oss själva och arbetet för eleverna för att sedan iaktta lektionen med 

anteckningsblock. Under lektionen fick eleverna lära sig en ny bokstav (s) denna bokstav 

introducerades med en sagobok och berättelsen handlade om svanen Snövit som ritades av 

läraren på ett blädderblock där även delar av berättelsen ritades, (se bilaga 2, bild 1 & 2). 

Eleverna fick sedan göra en Strump-bok som innehöll uppgifter med bokstaven S, alla 

uppgifter gjordes dock inte under detta tillfälle så vi fick se lärarens mall, (se bilaga 2, bild 3). 

Efter observationen slutade eleverna för dagen och vi ställde de frågor vi hade och detta 

genomfördes i klassrummet. I denna intervju så ville den här läraren ha en kollega med sig så 

att de kunde diskutera och inte utelämna något betydelsefullt eftersom att de har ett flertal 

lektioner tillsammans. 

Den andra intervjun och observationen ägde rum på den ”stora” skolan där det går 22 stycken 

elever i årskurs ett. Klassen delades in i två lika stora grupper och vi fick stanna kvar med den 

gruppen som hade svenska och som förra observationen gick även de här igenom en ny 

bokstav (e). Bokstaven introducerades med en sång ur Majas alfabetssånger där hela klassen 

sjöng med i denna sång om eken, (se bilaga 2, bild 4). Läraren visade sedan eklöv samt 

ekollon och berättade fakta om eken och visade sedan vad som fanns i barnens lexikon på 

bokstaven E, (se bilaga2, bild 5). När de hade talat klart om det så fick de ta fram 

bokstavsboken och arbeta med den till lektionen var slut, (se bilaga 2, bild 6). Efter lektionen 

så gick vi med läraren till personalrummet, där ställde vi intervjufrågorna.   

Det tredje intervju tillfället utfördes på ”mellan” skolan och i den årkurs ett går det 24 stycken 

elever och även den här klassen delades i två grupper, så vi stannade med de som skulle ha 

svenska för att observera. Klassen hade nyligen gått igenom bokstaven E och gjorde en 

repetition på den genom att läraren började med att fråga vilka saker i klassrummet som hade 

bokstaven E i sig. Läraren gick sedan vidare med att visa flanobilder och då skulle eleverna i 
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grupp om tre i varje placera bilden i rätt spalt (om bokstaven E hördes först, i mitten eller i 

bak). Sedan tog de fram ”min läslåda” och då fick eleverna sitta i grupperna och hjälpas åt att 

skriva olika ord, både med stora och små bokstäver, (se bilaga 2, bild 7). Efter detta 

repeterade läraren på tavlan hur stora och lilla E skrivs och eleverna fick sedan träna på detta i 

olika uppgifter. Eleverna gick sedan ut på rast och vi stannade kvar i klassrummet och ställde 

de frågor vi hade till läraren. 

Den fjärde intervjun var med rektorn från den ”lilla” skolan och denne träffade vi på skolan 

där hen arbetar. Vi ställde dock inte alla frågor som vi gjorde till lärarna då vi ansåg att vissa 

frågor inte var relevanta för en rektor att svara på. Femte intervjun var med rektorn från 

”mellan” skolan och den fick göras via telefon eftersom det inte gick att hitta ett datum som 

passade båda parterna. Det fungerade bra men som vi nämnde ovan om hur viktigt det är med 

ögonkontakt och att kunna se reaktionen så var detta något vi saknade vid det här tillfället. 

Detta var även något vi saknade under sista intervjun som var med rektorerna från den ”stora” 

skolan då det även denna gång inte gick att hitta ett datum som passade alla då dessa rektorer 

hade fullt upp och ville hellre svara på frågorna via e-post. Detta godkändes av oss då vi 

ansåg att detta kunde bli intressant att se om svaren varierade genom olika intervjumetoder. 

På denna skola ville de både rektorerna hjälpas åt med intervjufrågorna för att inte missa 

något signifikant och även det godkändes.   

4.4 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2011) så skall den som skriver studien skydda de personers identitet 

som medverkat i undersökningen så därför uppmärksammades både lärarna och rektorerna att 

studien kommer innefatta tystnadsplikt samt anonymitet, detta informerades genom missivet 

samt vid intervjutillfället. Så vår studie kommer innehålla fiktiva namn på både de intervjuade 

såväl som platserna vi varit på. Codex (2013) skriver om hur viktigt det är att innan informera 

de intervjuade om arbetet så att de känner sig trygga och på så sätt ge sitt samtycke. Det är 

viktigt att framföra att de närsomhelst kan avbryta intervjuerna och detta informerades i 

missiven. 

 

 

 



19 
 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi presentera resultaten från våra intervjuer med lärarna, rektorerna 

samt observationerna av de pedagogiska miljöerna. De sex huvudrubrikerna som visas nedan 

är faktorerna som är baserade på våra intervjufrågor (se bilaga 3) med lärarna och rektorerna. 

Alla faktorerna innehåller inte rektorns syn då vi ansåg att dessa faktorer var irrelevanta för en 

rektor att svara på. Under varje huvudrubrik presenteras lärarnas syn, rektorernas syn, 

skillnader samt gemensamheter och vi har gjort på detta sätt för att det ska bli lättare att se 

just detta. Observationen av den pedagogiska miljön är endast med under faktorn 

klassrumsmiljö då det var den som observerades. De faktorer som vi valde att undersöka 

bygger på handböckerna om läsning. 

De fiktiva namnen på lärarna samt rektorerna i denna studie kommer vara ”lilla”- ”mellan”- 

såväl som ”stora” skolan. 

5.1 Klassrumsmiljö 

5.1.1 Lärarnas syn 

Ett klassrum är något som barnen vistas i varje dag så det är viktigt att klassrummet fyller de 

funktioner som krävs för att eleven ska utvecklas positivt. Den ”lilla” skolan och ”stora” 

skolan uppmärksammade hur viktigt det är med böcker i klassrummet samt olika material som 

innehåller text som till exempel ordbilder, alfabet samt olika bokrecensioner som de själva har 

skrivit så att eleverna varje dag inspireras av att vilja läsa. De ansåg även att det inte ska vara 

för mycket i själva klassrummet då det lätt kan bli rörigt för eleverna, det är viktigt att de 

känner sig trygga i sitt klassrum och att inte nya distraktionsmoment stör undervisningen. 

Läraren på ”mellan” skolan menade dock att det var viktigt med variation så att det inte blir 

tråkigt för eleverna att vistas där. De lärarna på den ”lilla”- samt ”mellan” skolan hade en 

soffa i klassrumet och båda ansåg att detta var ett bra sätt att fånga eleverna till läsning, ibland 

kunde eleverna få sitta i soffan och läsa och detta uppskattades av varje elev. Då vissa klasser 

är så pass stora så finns det inte alltid plats för en soffa och det är något som läraren på den 

”stora” skolan har märkt då denna möjlighet inte fungerar i dennes klass. Det är för trångt i 

klassrummet där den här läraren undervisar och denne ansåg att klassrummet passar för barn 

som går på förskolan vilket det var förr. De alla tre lärarna hade försökt att möblera sitt 

klassrum som de ansåg att ett bra klassrum bör se ut, med böcker av olika genrer och 

svårighetsgrader samt ordbilder med mera.  
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”Jag och eleverna har tillsammans målat ett stort träd som vi har satt upp på 

väggen i klassrummet och varje gång eleverna hade läst klart en bok fick de 

sätta ett äpple någonstans på trädet beroende på om boken var bra eller mindre 

bra.” (Läraren på ”lilla” skolan).  

På pappersäpplet skrev de bokens titel så att de andra eleverna kunde inspireras av att läsa 

boken för att den verkade bra eller se om de tyckte annorlunda på de böcker som hade hamnat 

längre ned på trädet då alla tycker om olika genrer. Att sitta i grupp ansåg läraren på ”mellan” 

skolan var bra då de kan samarbeta med andra och hitta motivationen till att läsa genom sina 

klasskamrater.  

 5.1.2 Rektorernas syn 

Alla tre rektorerna påpekade att ett klassrum ska vara utformat så alla eleverna får plats så det 

inte är trångt för eleverna, att varje elev känner att de har sin egen plats. Rektorn på den ”lilla” 

skolan ansåg att alla elever bör sitta riktade mot tavlan så att de inte behöver vrida kroppen för 

att se. Rektorn på den ”stora” skolan framhävde att väggarna i klassrummet bör dekoreras 

med bilder, alfabet och dylikt. På ”mellan” skolan uppmärksammade rektorn att hyllor med 

böcker och material bör finnas i klassrummet för att inspirera eleverna då de är i början av sin 

inlärning. ”Jag tycker att klassrummet ska ha en plats där det bara är läsning som gäller, 

eleverna ska kunna gå dit och känna lugn och ro och att de har tid att läsa.” (Rektorn på 

”mellan” skolan).   

5.1.3 Observation av den pedagogiska miljön 

Under våra observationer så uppmärksammade vi klassrummens miljö och kunde då se några 

skillnader samt gemensamheter mellan de olika skolorna. På ”lilla”- samt ”mellan” skolan satt 

alla elever riktade mot tavlan medan på den ”stora” skolan fanns det inte utrymme för detta så 

det var endast fyra elever som satt rakt mot tavlan och de andra eleverna fick vrida kroppen 

för att se hela tavlan. På ”mellan” skolan hade klassrummet inget alfabet uppsatt men det hade 

”lilla” såväl som ”stora” skolan och varje bokstav hade även en bild som symboliserade 

bokstaven. Alfabetet kan användas på olika sätt och ”stora” skolan hade även en bok om varje 

bokstav (se bilaga 2, bild 12). Den vita tavlan skiljde sig åt mellan de olika skolorna och den 

”stora” skolan hade valt att täcka tavlan med information och fick därmed inte plats med allt 

som skulle skrivas under lektionen vilket ledde till att denna lärare fick sudda med jämna 

mellanrum. På den ”lilla”- samt ”stora” skolan hade lärarna valt att använda tavlan till det 
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som rörde lektionen samt dagens schema. Väggarna i de olika klassrummen skiljde sig åt då 

lärarna på ”lilla”- såväl som ”stora” skolan hade valt att endast sätta upp ett fåtal teckningar 

för att inte distrahera eleverna medan läraren på ”mellan” skolan ville ha det mer färgglatt i 

klassrummet så väggarna var fyllda med diverse föremål. Den här läraren ansåg att detta 

fungerade i sin klass då denne ville att eleverna skulle känna en ”mysig” atmosfär så att 

klassrummet inte kändes stelt. Vi uppmärksammade att alla tre skolorna hade bokhyllor som 

var fyllda med olika genrer på böcker samt olika svårighetsgrader, dessa böcker var placerade 

så att eleverna själva kunde nå och välja vilken bok de ville läsa. 

5.1.4 Gemensamheter  

Lärarna på ”lilla”- samt ”stora”- och rektorn på ”stora” skolan påpekade att det ska finnas 

varierande material som innehåller text och eller ordbilder så att eleverna inspireras till 

läsning men det får inte bli för mycket så det inte blir till ett distraktionsmoment. På den 

”lilla”- och ”mellan” skolan nämnde lärarna att de har en soffa i klassrummet som eleverna 

kan sitta och läsa i och det uppskattas utav eleverna också och detta uppmärksammade även 

rektorn på ”mellan” skolan. Detta uppmärksammade även rektorn på ”mellan” skolan som 

ansåg att det skulle finnas en avskild plats i klassrummet där bara läsning förekom. Alla de tre 

lärarna hade försökt utforma sina klassrum efter hur de bedömde att ett bra klassrum ska se ut. 

Att klassrummet är utformat så att alla i klassen får plats var något som de tre rektorerna 

uppmärksammade som något viktigt.    

5.1.5 Skillnader 

”Mellan” skolans lärare sade att det var viktigt att variera materialet på väggarna så att det 

inte blev tråkigt och enformigt för eleverna. I jämförelse med de två andra lärarnas klassrum 

så hade inte ”stora” skolans lärare plats med en soffa i sitt klassrum där eleverna kunde sitta 

och läsa. Läraren på ”mellan” skolan hade placerat sina elever så att de satt i grupp då denna 

ansåg att samarbete mellan eleverna har en betydande roll för elevernas motivation till att 

läsa. Rektorn på den ”lilla” skolan uppmärksammade att eleverna bör sitta riktade mot tavlan. 

Rektorn på ”mellan” skolan var ensam om att nämna hurusom det bör finnas hyllor med 

böcker och olika material i klassrummet. 
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5.2 Bibliotek 

5.2.1 Lärarnas syn 

Bibliotek på skolan är en fördel påpekade de tre lärarna som alla har den tillgången på skolan 

där de arbetar men sedan är det svårt att veta om det räknas som ett skolbibliotek. ”Vi har ett 

bokrum ett klassrum fullt med böcker som är anpassade att fånga alla elever men jag vet inte 

om det får räknas som ett bibliotek.” (Läraren på ”stora” skolan). De tre intervjuade 

personerna framhävde alla att intresset hos eleverna ökar om de får gå till ett bibliotek och 

låna böcker som passar just dem. ”Stora” skolan ansåg att när eleverna blir äldre kan det vara 

problematiskt att hitta böcker som fångar pojkars intresse och det kan leda till minskad läslust 

och då är det viktigt med ett skolbibliotek så att det finns stor variation på böcker. 

5.2.2 Rektorernas syn 

Skolbibliotek är något som stimulerar eleverna positivt till läsning och bör finnas på alla 

skolor ansåg de tre rektorerna och rektorn på ”stora” skolan påpekade även vikten av en 

engagerad bibliotekarie. Rektorerna på ”lilla”- samt ”stora” skolan berättade att deras skola 

har bibliotek och det finns även på ”mellan” skolan dock var denna rektor osäker på om det 

fick räknas som ett skolbibliotek. Rektorn på ”mellan” skolan ansåg det även viktigt med 

datorer i bibliotek för att stimulera eleverna ytterligare medan ”lilla” skolans rektor nämnde 

vikten av att kunna välja vilken bok som intresserade eleven för tillfället. 

5.2.3 Gemensamheter 

Alla de sex intervjuade var eniga om att skolbibliotek ökade elevernas lust till läsning och 

menade att intresset för böcker också ökar. De tre intervjuade lärarna och rektorn på den 

”lilla” skolan uppmärksammade vikten av att eleverna själva får välja bok som fångar dess 

intresse och det är något positivt som skolbibliotek medför. De tre olika skolorna hade 

tillgång till skolbibliotek men definitionen av skolbibliotek skiljdes sig åt. 

5.2.4 Skillnader 

När vi hade intervjuat rektorerna och lärarna på den ”stora”- samt ”mellan” skolan så 

framkom skillnader på synen till vad som räknas som skolbibliotek. På den ”stora” skolan 

sade rektorn att de hade ett skolbibliotek medan läraren på skolan benämnde biblioteket som 

ett bokrum. Detta inträffade även på ”mellan” skolan dock var det ombytta roller då det var 

läraren som definierade att skolan hade ett bibliotek medan rektorn var osäker på 
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benämningen då rummet var litet. Läraren på den ”stora” skolan nämnde svårigheten att finna 

böcker som fångar pojkars intresse när de blir äldre och då är skolbibliotek en fördel. Det som 

förvånade oss var att bara rektorn på den ”stora” skolan nämnde vikten av att ha en 

bibliotekarie som kan hjälpa eleverna med sina bokval. En ytterligare aspekt som vi reagerade 

på var att endast ”mellan” skolans rektor nämnde datorernas positiva inverkan till elevernas 

läslust och denna menade att datorer bör finnas i biblioteket.  

5.3 Läxor 

Denna faktor ställde vi bara till lärarna då vi ansåg det irrelevant vad rektorerna ansåg om 

läsläxor. 

5.3.1 Lärarnas syn 

Användning av läsläxa är något som de tre lärarna prioriterar högt och den ”lilla” skolan 

använde detta minst tre gånger i veckan men eleverna fick läsa varje dag om de så ville. 

Denne lärare satt ingen minimum eller maximum gräns utan eleverna fick själva välja hur 

långt de ville läsa. Denna lärare ansåg det viktigt med variation i bokläsningen så ibland fick 

eleverna välja egen läxbok men ibland hade alla i klassen samma läsläxa. Lärarna på 

”mellan”- samt ”stora” skolan använde sig av läsläxa en gång i veckan och de båda ansåg att 

alla elever skulle läsa samma bok så därför hade de en klassuppsättning av den boken som 

användes till läxläsning. De båda påpekade vikten av att nivåanpassa läsläxan och detta 

gjordes genom att bestämma hur många sidor varje individ skulle läsa. ”Jag tycker att man 

ska bestämma hur många sidor varje elev ska läsa för annars kan eleverna läsa för mycket 

eller för lite.” (Läraren på ”mellan” skolan). De tre lärarna ansåg det betydelsefullt att 

vårdnadshavarna lyssnar aktivt såväl som visar sitt intresse när barnen kommer hem med 

läsläxan och vill läsa för dem.  

5.3.2 Gemensamheter 

De tre intervjuade påpekade vikten av läsläxa och alla använde sig av det. Lärarna på 

”mellan”- samt ”stora” skolan använde sig av en och samma bok till alla i klassen och de båda 

bestämde hur många sidor varje elev skulle läsa då alla läser olika mycket. Något som de tre 

lärarna hade gemensamt var hemmets roll till läsläxa. De upplyste vikten av att någon i 

hemmet lyssnar aktivt till barnen och visar att de vill lyssna.  
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5.3.3 Skillnader  

Läraren på den ”lilla” skolan hade en annan syn på läsläxan i jämförelse med de andra två 

lärarna. Denna lärare uppmärksammade hur viktigt det var för eleverna att själva välja bok så 

att de läser något som intresserar dem. Då eleverna ligger på olika nivåer i läsning ansåg 

denna lärare att läsa tre gånger i veckan var minimum men eleverna fick läsa varje dag om de 

så ville även antalet sidor fick eleverna själv bestämma. 

5.4 Hemmiljö  

Denna faktor ställde vi bara till lärarna då vi ansåg det irrelevant vad rektorerna ansåg om 

hemmiljö. 

5.4.1 Lärarnas syn 

För att öka elevernas lust till att lära sig läsa är det viktigt att hemmet visar sitt engagemang 

och lyssnar aktivt när eleverna läser för dem, det är även viktigt att vårdnadshavarna läser för 

barnen menade de alla tre lärarna. Lärarna på den ”lilla”- samt ”stora” skolan påvisade båda 

att böcker hemma var något som behövde finnas för att barnen ska förstå att även hemmet 

anser det viktigt med läsning och inte enbart lärarna. 

5.5 Lärare 

5.5.1 Lärarnas syn 

Lärarna på de olika skolorna påpekade att uppmuntran och beröm är något som läraren bör ge 

eleverna även om de inte läst så långt. På den ”lilla” skolan ansåg läraren att det är viktigt att 

läraren försöker få eleverna att förstå vikten av att kunna läsa samt vilken betydelse boken 

har. Lärarna från ”lilla”- och ”stora” skolan kom båda in på hur viktigt det är som lärare att 

kunna hitta olika böcker som passar alla individer i svårighet samt elevernas intressen. Att ge 

tid och tillfällen för längre lässtunder och inte stressa eleverna ansåg lärarna på ”lilla”- och 

”mellan” skolan var något en lärare bör tänka på. På den ”stora” skolan nämndes det hur 

viktigt det var med planering inför de lektioner där läsningen undervisades. Alla lärarna 

svarade lika om att en bra lärare ska visa sitt eget intresse för böcker samt vara engagerad, 

positiv och på ”mellan” skolan och på den ”stora” skolan var variationen på undervisningen 

viktig så att det inte blir ensidig undervisning kring läsning.  
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Det är inte så vanligt med manliga lärare i skolans lägre åldrar, menade ”stora” skolan och 

denna lärare ansåg att könet på läraren inte har någon betydelse i elevernas lust till att lära sig 

läsa. Här svarade lärarna olika då ”mellan”- och ”lilla” skolan menade att en manlig lärare 

skulle kunna väcka intresse hos eleverna då det som nyligen nämnts inte är så vanligt i skolan. 

Deras svar skiljdes om erfarenhet hos läraren då ”mellan”- och ”stora” skolan ansåg att det är 

nödvändigt med erfarenhet för att kunna upptäcka svårigheter tidigt hos eleverna samt kunna 

anpassa undervisningen till de olika individerna. Den på ”lilla” skolan ansåg dock att 

erfarenhet inte var så viktigt då alla startar från noll och att det är något som kommer till 

insikt med tiden. Denna lärare ansåg också att en med ingen erfarenhet alls kan ha samma syn 

på inlärningen som en lärare med lång erfarenhet. Alla som arbetar i skolan har varierande 

ålder och detta ansåg de intervjuade lärarna inte hade någon inverkan på läsinlärningen.  

Att arbeta kompensatoriskt är viktigt då alla individer är olika men trots detta är det svårt att 

ge alla samma möjlighet till inlärning. Klasserna är stora och det är svårt att hinna med alla 

och ge den tid som varje elev kräver ansåg ”mellan”- såväl som ”stora” skolan. På den ”lilla” 

skolan går det cirka tio elever så detta är inte ett problem. Denna lärare ser till att alla får ordet 

varje dag och om det är många som räcker upp handen så går läraren varvet runt så att alla får 

möjlighet att svara. ”Jag tycker att det är viktigt att varje elev får säga någonting varje dag 

samt uppmuntra eleverna till att svara och detta skriver jag ner i min kalender så att det inte 

blir samma personer som svarar varje dag.” (Läraren på den ”lilla” skolan).  

5.5.2 Rektorernas syn 

De tre rektorerna som vi intervjuade ansåg alla att erfarenhet och engagemang är viktiga 

egenskaper som bör finnas hos en lärare som undervisar i läsning. Rektorn på ”lilla” skolan 

ansåg att det är viktigt som lärare att pröva olika metoder för att fånga varje elev samt att 

läraren inte ska vara rädd för att misslyckas då denne lär sig av sina misstag. Rektorerna 

påpekade att ålder och kön inte spelade någon roll hos läraren utan det viktiga var hur den är 

som person. 

5.5.3 Gemensamheter 

Då eleverna är i början av sin läsning så ansåg de tre lärarna att det var viktigt med 

uppmuntran samt beröm även om eleverna inte läser så långt. Lärarna på ”lilla”- samt ”stora” 

skolan nämnde hur viktigt det är som lärare att ta fram olika sorters böcker som fångar varje 

elevs intresse samt olika svårighetsgrader på böckerna. Att inte stressa eleverna till läsning 
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utan ge tid till längre lässtunder var något som lärarna på ”lilla”- samt ”mellan” skolan 

uppmärksammade. En bra lärare visar engagemang och intresse för böcker ansåg de alla sex 

intervjuade.  Lärarna på ”mellan”- samt ”stora” skolan ansåg att läraren behöver variera sin 

undervisning så den inte blir ensidig och elevernas intresse sjunker, de ansåg även att 

erfarenhet är viktigt hos läraren så att denne tidigt ska kunna upptäcka svårigheter hos sina 

elever. Lärarna på ”lilla”- samt ”mellan” skolan ansåg att manliga lärare skulle kunna väcka 

ett större intresse hos eleverna då det inte är så vanligt att de undervisar i årskurs ett. Lärarens 

ålder spelar ingen roll utan vikten ligger vid hur personen är menade alla de sex intervjuade. 

Ett problem som båda lärarna på ”mellan”- samt ”stora” skolan påpekade var att klasserna är 

för stora och det är svårt att ge varje elev den tid som krävs.  

5.5.4 Skillnader 

Att eleverna förstår betydelsen av hur viktigt det är att kunna läsa är något som läraren på den 

”lilla” skolan lägger vikt vid. Läraren på den ”stora” skolan uppmärksammade att planeringen 

inför lektioner som inkluderar läsning är något som läraren bör lägga vikt vid och denna lärare 

menade också att könet på läraren inte har någon betydelse till elevernas lärande. Läraren på 

”lilla” skolan menade att lärarens erfarenhet inte har någon betydande roll utan alla lärare är 

nya någon gång och att en ny lärare respektive en lärare med erfarenhet kan ha samma syn på 

läsinlärning. Att låta varje elev få möjlighet att komma till tals varje dag var något som 

läraren på den ”lilla” skolan uppmärksammade. Att utforska olika metoder var något som 

rektorn på den ”lilla” skolan påpekade då läraren inte ska vara rädd för att misslyckas. 

5.6 Schema 

Denna faktor ställde vi bara till lärarna då vi ansåg det irrelevant vad rektorerna ansåg om 

schema. 

5.6.1 Lärarnas syn 

Att läraren läser högt för sina elever samt att eleverna får läsa själva såväl som att de får läsa 

högt för klassen är något som är betydelsefullt för att de ska utvecklas i sin läsning. När vi 

frågade lärarna om detta så märkte vi att alla skolorna skiljde sig mellan varandra och hade 

olika metoder. Den ”lilla” skolans lärare gjorde så att det fanns tid på schemat då denne ansåg 

att det är viktigt för eleverna att få känna att de kommer någonstans i sin läsebok. Tystläsning 

är något som denna lärare har med på schemat varje dag och högläsning blir cirka fyra dagar i 

veckan. ”Det kan vara stressigt att få med läsning på schemat men jag har gjort så att 
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eleverna får läsa när de har gjort klart lektionens uppgifter och de kan hinna läsa innan alla 

har kommit in från rasten.” (Läraren på ”stora” skolan). På ”mellan” skolan var det få elever 

som kunde läsa och därför var tystläsning inget som ännu förekom och högläsning av läraren 

existerade minst en gång i veckan.  
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6. Diskussion  

I denna del kommer vi diskutera resultatet med bakgrunden, diskutera vår metod med vad vi 

borde tänkt på innan intervjuerna, samt diskutera observationerna med varandra. Vidare 

kommer vi att föra en slutdiskussion och slutligen kommer vi ge förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var som vi tidigare nämnt att undersöka hur olika lärare och rektorer 

resonerar om olika faktorer som enligt forskning påverkar läsinlärningen samt hur de skapar 

en miljö som gynnar läsinlärning i årskurs ett. 

Roskos & Neuman (2002) nämnde att läraren ska forma klassrummet så att det passar varje 

individs lust till läsning detta hade de tre lärarna försökt att göra i sina klassrum. En av lärarna 

fann detta svårt då denne ansåg att klassrummet som den undervisade i var för trångt till 

antalet elever. Att det finns olika böcker samt ordbilder i klassrummet är något som två av de 

intervjuade lärarna uppmärksammade som något betydelsefullt. Detta upplyste även Neuman 

(1999) se även Roskos & Neuman (2002) men han uppmärksammade även vikten av att 

placera de olika texterna vid rätt höjd så att eleverna alltid kan se materialet och inspireras. 

För att eleverna ska finna intresse och motivation till läsning är det viktigt att läsa för barnen 

redan i tidigt stadie och här har hemmet en stor roll för barnens framtida lärande. De tre 

lärarna uppmärksammade vikten av hemmets engagemang genom att ha böcker hemma, 

lyssna på barnen när de läser samt läsa högt för dem och detta har visat sig ge goda 

framgångar när barnen kommer upp i ungdomsåren menade Clay (1979) & Smith (1978), se 

även Morrow & Gambrell (2000). 

De tre lärarna och rektorerna upplyste att skolbibliotek är något betydelsefullt då eleverna får 

välja böcker själva och ena rektorn uppmärksammade även hur lusten ökar om eleven får 

välja en bok som intresserar denne för tillfället. Detta kan dock påverka läsningen negativt då 

Gambrell (2011) se även Carey m.fl. (2013) menade att får eleverna välja bok själva kan detta 

leda till att de lässvaga barnen väljer en bok som ligger över dess läsförmåga. Läraren måste 

då hjälpa eleverna att välja en bok med ungefär samma handling och som är anpassad för 

varje elev. Det blir lättare för eleven att läsa om denne ser sambandet mellan bokstaven och 

ljudet till den specifika bokstaven, eftersom att det finns så många olika ljud till vissa 

bokstäver så kan det bli svårt att veta hur ordet ska uttalas menade Smith (1997). En utav 
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lärarna uppmärksammade just detta och använde sig av en ljudbok där denne beskrev de olika 

reglerna kring varje bokstav (se resultat). Smith (1997) skrev att eleverna kan anse att priset 

blir för högt när det ska lära sig läsa eftersom att det är nytt och kan vara svårt. Det är då extra 

viktigt som lärare att få eleverna att se det meningsfulla med att kunna läsa och detta nämnde 

en av lärarna under intervjun. Gambrell (2011) som hänvisades av Carey m.fl. (2013)  ansåg 

att eleverna ska läsa cirka tio minuter dagligen i början och sedan öka det succesivt, detta 

skiljdes från vad två av lärarna sade då de ansåg att eleverna bör få längre lässtunder för att 

komma in i bokens handling. 

Två av lärarna samt de tre rektorerna som intervjuades nämnde att erfarenhet kan vara en 

fördel när det kommer till att undervisa läsning och Fridolfsson (2008) menade att 

nyexaminerade lärare inte ska undervisa i läsinlärning då de helt saknar erfarenhet. Den tredje 

läraren ansåg dock att en nyexaminerad lärare med ingen erfarenhet kan ha samma syn på 

inlärning som en med lång erfarenhet, denne menade att alla startar från noll och att 

kunskapen kommer med tiden. Fridolfssons (2008) antagande går även emot våra synpunkter 

eftersom vi anser, hur skall nyexaminerade lära sig undervisa i läsning om de inte får 

genomföra detta redan i början av sin karriär. Enligt vår åsikt behöver inte en lärare som 

arbetat i skolan under längre tid (dock inte undervisat i läsning) vara mer kompetent i att 

undervisa läsinlärning i jämförelse med nyexaminerade lärare då läsinlärningsprocessen är 

lika ny för båda parterna. 

Under de observationer vi gjorde uppmärksammade vi hur lärarna hade valt att möblera sitt 

klassrum som nämndes i resultatanalysen där eleverna på två av skolorna satt riktade mot 

tavlan men på den tredje skolan fick eleverna vrida sig för att se hela tavlan. Två av skolorna 

hade alfabetet uppsatt i klassrummet, olika ordbilder samt bokhyller med böcker i. Dessa 

lärare valde att endast ha ett fåtal teckningar så vissa elever inte tappade koncentrationen och 

fokuserade på det som satt på väggarna. Medan den tredje läraren inte hade något alfabet 

uppsatt men valde att pryda klassrummets väggar med teckningar eftersom det fungerade i 

dennes klass samt hade även denna lärare bokhyllor med böcker i. Roskos & Neuman (2002) 

nämnde att läraren själv skall forma sitt klassrum så det fungerar i klassen denne arbetar i. 

Neuman (1999) se även Roskos & Neuman (2002) påvisade vikten av att placera böcker och 

stimulerande material så att eleverna själva kan se olika ordbilder såväl som välja böcker utan 

att be läraren om hjälp. Som vi nämnde i resultatanalysen så hade lärarna möblerat sitt 

klassrum på detta sätt. 
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6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer för att få dess perspektiv på hur 

olika faktorer kan påverka eleverna samt observera tre olika skolor när lärarna undervisar i 

läsning. Vi valde att observera för att få se hur läraren använder sig av olika metoder när 

denne undervisar i läsning. Vi valde att göra på detta sätt för att få en bredare syn på 

verksamheten och därmed öka validiteten och reliabiliteten i denna studie. Nu i efterhand har 

vi känt att vi borde ha genomfört intervjuerna på någon som inte hade med arbetat att göra för 

att se vad för svar vi kunde förväntat oss samt för att se hur lång tid det kunde ta och detta 

nämnde Lantz (2007) som en fördel. För att få ut mer av att observera borde vi varit på 

skolorna vid flera tillfällen för att få en bredare syn på hur de olika lärarna arbetar i läsning. 

 När vi hade fått bekräftat att de tillfrågade ville ställa upp på intervju borde vi varit mer 

effektiva på att få tag i de personer som var villiga att ställa upp, genom att vi till exempel 

skulle skickat ut fler mail för att visa vårt intresse.  

Syftet med denna studie har varit att få en bredare syn på vad som kan påverka läsinlärningen 

sedd ur ett lärar- samt rektor perspektiv. Vi anser att genom våra intervjuer, observationer 

samt tidigare forskning har vi fått en bredare syn på hur vi som lärare bör undervisa i läsning 

samt fått förståelse att det finns mycket som påverkar eleverna både positivt samt negativt vid 

läsning.   

6.3 Vidare forskning 

För att fortsätta denna studie och utveckla den ytterligare så föreslår vi att den kan handla om 

djupare forskning kring endast några faktorer då vi redan har lagt grunden för hur eleverna 

kan påverkas av de olika faktorerna vid läsinlärningen. Det skulle då vara bra att även lyssna 

på vad eleverna har att säga för att se hur de olika faktorerna påverkar dem så att studien 

också innefattar ett elevperspektiv. För att se vilken inverkan detta har på eleverna i skolan 

skulle det vara bra om forskaren lägger ett större fokus på observationer och endast följer ett 

fåtal elever och på så sätt kunna sammanställa och jämföra dem för att se om de olika 

faktorerna bidrar till att eleverna är svagare i läsning. Forskaren kan också undersöka hur de 

olika faktorerna påverkar eleverna i högre årskurser eftersom Pisa undersökningen (2013) är 

om 15-åringar så skulle det vara intressant att ta reda på om det högre årskurserna är 

anledningen till detta. Fokuserar läraren mindre på läsning när eleverna blir äldre? Vad får 

eleverna att tappa motivationen till läsning?  
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6.4 Slutord 

Efter denna studie känner vi oss mer förberedda på att ge oss ut och undervisa i läsning och vi 

har kommit till insikt hur viktigt det verkligen är med läsning redan när barnet bara är några 

månader. Vi har insett hur viktigt det är som lärare att ge eleverna goda grunder i början men 

det som har fått oss att slappna av är Smiths (1997) nio regler som handlar om att ta det lugnt 

med läsningen i början, eleverna behöver inte kunna allt om läsning på engång och det gjorde 

även Allyns (2012) tio åtgärder vid lässvaga elever. Vi har även fått insikt om hur elever 

påverkas av olika faktorer som finns i dess omgivning. 

När vi var på de olika skolorna och lärarna visade oss vilka material de använde blev vi 

positivt överraskade eftersom vi fick se en stor variation av vad som kan användas vid läsning 

och inte enbart böcker.  
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8. Bilaga 1 

8.1 Missiv till lärarna 

Hej! Vi heter Annelie Carlstedt och Malin Edvardsson och studerar till Tidigare lärare på 

högskolan i Gävle. Vi är nu i slutet av vår utbildning och skriver då ett examensarbete som 

handlar om vilka faktorer som kan påverka läsinlärningen. Vi undrar ifall du vill ställa upp på 

en intervju samt om vi får komma till din årskurs ett för att observera ett tillfälle där du 

undervisar i läsning? Intervjufrågorna som vi kommer att ställa tar cirka 30 minuter, vi hoppas 

att du vill vara med och delta i denna studie. Bestämmer du dig för att ställa upp på intervju 

och observation vill vi att du ska veta att du närsomhelst under denna process kan avbryta ditt 

samtycke.  

Vi har tystnadsplikt och kommer inte nämna några namn utan vi kommer använda oss av 

fiktiva namn så att det inte går att spåra varifrån svaren kommer ifrån. Arbetet kommer endast 

användas i forskningssyfte.  

Vi ser gärna att du hör av er så fort som möjligt om du är intresserad av att ställa upp så att vi 

kan boka ett datum som passar. 

Med vänliga hälsningar Annelie Carlstedt och Malin Edvardsson. 

8.1.1 Missiv till rektorerna 

Hej! Vi heter Annelie Carlstedt och Malin Edvardsson och studerar till Tidigare lärare på 

högskolan i Gävle. Vi är nu i slutet av vår utbildning och skriver då ett examensarbete som 

handlar om vilka faktorer som kan påverka läsinlärningen. Vi undrar ifall du vill ställa upp på 

en intervju och denna kommer ta cirka 15 minuter? Vi kommer att observera och intervjua i 

tre ettor på olika skolor och vi undrar då om vi får komma till din skola och genomföra detta? 

Vi ser det intressant att både intervjua lärare och rektor för att se olika synvinklar. Bestämmer 

du dig för att ställa upp på intervju och observation vill vi att du ska veta att du närsomhelst 

under denna process kan avbryta ditt samtycke. 

Vi har tystnadsplikt och kommer inte nämna några namn utan vi kommer använda oss av 

fiktiva namn så att det inte går att spåra varifrån svaren kommer ifrån. Arbetet kommer endast 

användas i forskningssyfte.  
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Vi ser gärna att du hör av er så fort som möjligt om du är intresserad av att ställa upp så att vi 

kan boka ett datum som passar. 

Med vänliga hälsningar Annelie Carlstedt och Malin Edvardsson. 
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9. Bilaga 2 

1)     2)  

3)    

4)  

5)           6)   
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7)  8)  

9)  

10)  

11)   

 

 

 



39 
 

10. Bilaga 3 

10.1 Intervjufrågor till lärarna 

1. Hur kan klassrumsmiljön hjälpa/stärka elevernas läsinlärning? Vad anser du om din 

klassrumsmiljö? 

2. Hur ska ett bra klassrum se ut för att eleverna ska ha intresset för att läsa? 

3. Lärarens roll i elevers inlärning är stor, hur kan läraren påverka elevers läsinlärning? 

4. Hur ska en bra lärare vara? 

5. Hur fungerar det med läxor i din klass? Hur kan det påverka inlärningen i läsning? 

6. Hur ofta läser dina elever/ vecka både högläsning, läsa tyst samt andra alternativ? 

7. Har ni bibliotek på skolan? Hur kan det påverka om det finns samt om det inte finns? 

8. Hur kan hemmet påverka elevernas läsinlärning? 

9. Tror du att det har någon betydelse för elevernas läsinlärning om läraren är engagerad 

och har erfarenhet samt vilket kön läraren har och ålder? 

10.2 Intervjufrågor till rektorerna 

1. Har ni bibliotek på skolan? Hur kan det påverka om det finns samt om det inte finns? 

2. Tror du att det har någon betydelse för elevernas läsinlärning om läraren är engagerad 

och har erfarenhet samt vilket kön läraren har och ålder? 

3. Hur anser du att ett bra klassrum ska se ut? 


